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वाचकांसवाचकांस

िपर्य वाचक,
गेल्या दोन वषार्ंतील आमच्या भाषणांचा व वक्तव्यांचा हा दस्तऐवज आहे. थोड्याफार िकरकोळ
दरुुस्त्या सोडल्या, तर आम्ही जे बोललो ते त्याच शब्दात इथे सादर केले आहे.

या दस्तऐवजाची सुरुवात होते ती आम्हाला ज्या िवषयाने एकतर् आणले त्यापासून, भारतीय
मानकांपासून. भारतीय मानकांचे 19,000 दस्तऐवज आहेत. ते सार ेसरकारने पर्कािशत केले
आहेत. ही मानके म्हणजे असे तांितर्क ज्ञान आहे ज्याने आपले जग सुरिक्षत कसे राखायचे याचे
िनयतंर्ण होते. हे सुरके्षसंबधंीचे कायदे आहेत.

भारतीय मानके ही आधुिनक ततंर्वजै्ञािनक जगासाठी महत्त्वाच्या असणार्या अनेकिवध बाबींचा
िवचार करतात: खाजगी आिण सावर्जिनक इमारतींची सुरक्षा, कीटकनाशकांपासून सुरक्षा,
कापड िगरणीतील यतंर्ांची सुरक्षा, धोकादायक पदाथार्ंच्या वाहतुकीबाबत घ्यावयाची काळजी,
खाण्याच्या आिण मसाल्याच्या पदाथार्ंमधील भेसळीपासून सुरक्षा, आिण जल िसंचन आिण पूर
िनयतंर्ण यासाठी घ्यायची काळजी अशा अनेकानेक बाबी त्यात येतात.

भारतात – आिण तसे पाहता जगात बहुतेक सवर् िठकाणी - या दस्तऐवजांच्या उपलब्धतेवर
फार मोठी बधंने व मयार्दा आहेत आिण ज्यांना त्यांची गरज आहे त्यांनाच ती उपलब्ध नाहीत.
या दस्तऐवजांचे हक्क कॉपीराइटद्वारा राखून ठेवले आहेत, ते अवाच्या सवा िकमतीला िवकले
जातात आिण ततंर्वजै्ञािनक मागार्ंनी कडेकोट बदंोबस्तात ठेवलेले असतात. आम्ही ती मानके
िवकत घेतली आिण मोफत, िनबर्ंधािशवाय खलु्या वापरासाठी ती इटंरनेटवर उपलब्ध करून
िदली, आिण आधी पतर्ाद्वार ेआम्ही भारत सरकारला आम्ही काय करणार आहोत याबद्दलची
सूचना िदली आिण नतंर अिधकृतरीत्या िपटीशनमाफर् त कळवले.

सरकारने जेव्हा या मानकांमधील सुधारणा आिण अद्ययावत मािहती आम्हाला देण्याचे नाकारले
तेव्हा आम्ही नवी िदल्ली येथील उच्च न्यायालयात रीतसर सावर्जिनक िहत यािचका दाखल
केली. आम्ही ही तकर्ार केली कारण आमच्या दृष्टीने हा एक सत्यागर्ह होता. “आत्म-सत्याचा”
पाठपुरावा होता, आिण िवचारपूवर्क िनवडलेला अिहसंात्मक पर्ितकाराचा मागर् होता. आम्ही
कुठलेही आढेवेढे न घेता, िबनिदक्कत कबूल करतो की आम्ही महात्मा गांधींचे िशष्य आहोत
आिण भारतात आिण अमेिरकेत न्याय आिण लोकशाही यांसाठी िदल्या गेलेल्या ऐितहािसक
लढ्यांचा अभ्यास करणार ेिवद्याथीर् आहोत.
आम्ही भारतातील इिंजिनयसर्च्या िशक्षणाचा िवस्तार करण्यासाठी, येथील शहरांच्या सुरक्षेसाठी
आिण आम नागिरकांना जागरूक करण्यासठी ही कृती केली. या कृतीसाठी आम्ही कोणाचीही
क्षमायाचना करत नाही. आतापयर्ंत हे दस्तऐवज इटंरनेटवर लाखो लोकांनी पािहले आहेत.
जाहीर आहे की अगोदरपासूनच या मौल्यवान मािहतीचा जास्तीत जास्त पर्सार होण्याची
तातडीची गरज होती.
आम्ही या पुस्तकाचे “कोड स्वराज” असे नाव देण्याचे एक कारण आहे. आम्ही “कोड”
(code) असे म्हणतो तेव्हा आम्हाला संगणकासाठी वापरले जाणार ेसोसर् कोड िकंवा इटंरनेटचे
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महाजाल पिरव्यािख्यत करणार ेपर्ोटोकॉल फक्त अिभपर्ेत नाहीत. आम्ही कोड म्हणतो तेव्हा
त्याचा अथर् गोष्टी कशा चालाव्यत याबद्दलची कोणतीही िनयमावली असा होतो, मग ती इटंरनेट
कसे चालावे याबद्दलची असो की आपल्या लोकशाहीचा कारभार कसा चालवावा याबद्दलचे
कायदे व िनयम असोत. आिण कोड स्वराज म्हणजे एक खलुी िनयमावली, लोकांच्या
मालकीची व त्यांना माहीत असलेली िनयमावली.
अशी खलुी िनयमावली नसती तर आज आपल्याला उपलब्ध असलेले इटंरनेटचे महाजाल फार
फार वेगळे झाले असते. आम्हाला असे वाटते की आपली पायाभूत रचना (infrastructure)
ही खलु्या आिण आिण पारदशर्क िनयमांवर आधारलेली असली पािहजे, एक अशी रचना की
कोणालाही ती कशी चालते आिण ती कशी सुधारायची ते माहीत करून घ्यायची मुभा असेल.
असे तत्त्व हा लोकशाहीचा गाभा आहे, आिण आम्हाला अिभपर्ेत असलेला मािहतीच्या
लोकशाहीकरणाचा अथर् हाच आहे, पर्वेशासाठी असलेले अडथळे दरू होणे.
आम्हाला हा िवश्वास आहे की ज्या समाजात खर्या अथार्ने कोड स्वराज अिस्तत्वात असेल,
त्या िठकाणी आणखी िकतीतरी पुढे जाण्यास वाव असेल, अगदी सवर् मानवी ज्ञान सावर्ितर्क
रीत्या उपलब्ध करून देण्यासारखे पर्ेरक ध्येयदेखील पर्त्यक्षात येऊ शकेल. इटंरनेटने
आपल्याला हे दाखवून िदले आहे की खलुी, मुक्त कायर्पद्धती ही अशी आहे की कधीही साकार
होऊ शकणार नाहीत असे वाटणार्या स्वप्नांच्याही पलीकडचे ती पर्त्यक्षात आणू शकते. आिण
ही िशकवण आपण जास्तीत जास्त िठकाणी अिधक व्यापक पद्ध्तीने अनुसरायला हवी.
गांधीजींची स्वाततं्र्याची चळवळ ही फक्त भारताच्या स्वाततं्र्यापुरती मयार्िदत नव्हती. संपूणर्
जगामध्ये स्व-राज्य, लोकशाही आिण वसाहतवादातून मुक्ती ही तत्त्वे रुजवण्यासाठी होती.
सवार्ंना समान संधी, मािहतीचे लोकशाहीकरण, िवश्वस्त कल्पना आिण सवार्ंचे भले या गोष्टी
गांधीजी आिण ते ज्यांचे नेतृत्व करत होते त्यांच्यात अगदी खोल रुजलेल्या होत्या.
आम्ही जे ततंर् वापरले ते आमच्या पूवर्सूरींकडून स्फूतीर् घेऊन. त्यामध्ये आम्ही व्यक्तीगत
पातळीवर पत्करलेला धोका कुठल्याही तर्हेने तेवढा मोठा नसला तरी सतत लढले पािहजे हा
धडा आम्ही हृदयाशी बाळगलेला आहे. सत्यागर्हाचे ततंर् आिण पद्धत छोट्यामोठ्या सवर्
पर्श्नांसाठी वापरता येते, पण आपण सवर्जणांनी आपली लोकशाही नीट चालावी यासाठी काम
करणे हे खर ेमहत्त्वाचे. लोकशाहीमध्ये सरकार लोकांच्या मालकीचे असते आिण त्यामुळे जर
आपण सावर्जिनक कामात रस घेतला नाही, जर आपण स्वत:ला आिण राज्यकत्यार्ंना िशिक्षत
केले नाही तर स्वतःच्याच जगाचे िवश्वस्त म्हणून राहण्याचा अिधकार आपल्याला राहणार
नाही.
आम्ही या पुस्तकात भरपूर फोटोंचा समावेश केला आहे. हे पुस्तक म्हणजे नव्या जुन्याचा
काला आहे. याचे कारण आम्हाला हे फोटो पर्ेरणा देतात, गांधीजींच्या संकलनातील
(CWMG) आिण मािहती मतंर्ालयाच्या आकार्इव्ह्ज मधील फोटो आिण ते पाहणे आम्हाला
खूप आवडते. सवर् ज्ञान हे पूवर्संिचताचा आधार घेऊनच वाढते. आिण आम्हीही हे पुस्तक
इटंरनेटवरील सवार्ंसाठी खलेु असलेल्या सािहत्यातून उभे केलेले आहे.
आम्हाला आशा आहे की तुम्ही वेळात वेळ काढून या आश्चयर्कारक संसाधनांचा धांडोळा
घ्याल आिण ती सामुगर्ी तुमच्या स्वत:च्या कामासाठी देखील उपयोगात आणाल. ज्ञानची

कोड स्वराजकोड स्वराज
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कवाडे सवार्ंसाठी खलुी असणे हा मानवी अिधकार आहे, पण आपण त्या ज्ञानाचे फक्त उपभोके्त
बनून चालणार नाही, पुढे जाऊन ज्ञानाच्या सावर्जिनक सर्ोतांमध्ये आपण सवार्ंनीच योगदान
द्यायला हवे.
आम्ही दोघेही ततंर्ज्ञ आहोत. आम्ही दरूसंचार माध्यमे आिण संगणकासोबत काम करण्यामध्ये
आमचे आयषु्य घालवले आहे. इटंरनेट हा एक जग बदलणारा चमत्कारच ठरला आहे हे तर
खरचे, पण त्याची क्षमता याहून िकतीतरी मोठी आहे, आिण तरीही आम्ही पाहतो आिण
आम्हाला असे लक्षात आले आहे की आमच्या सारखेच अनेक लोक कुठलेतरी नवीन अ◌ॅप
शोधण्याच्या मागे िकंवा जािहरातींवर दोनचार नवीन नवीन िक्लक कसे पडतील याचा
पाठपुरावा करत िदवस घालवत आहेत.
एकीकडे जगभर असमानता वाढत असताना व्यापारी जगाचा िकतीतरी मोठा भाग हा व्यापारी
मध्यस्थी आिण मके्तदारीच्या साहाय्याने स्वतःचा खाजगी फायदा करून घेण्यावर कें िदर्त
झालेला आहे. आम्हाला आशा आहे आमचे जास्तीत जास्त सहकारी वेळ काढून सावर्जिनक
कामे अिंगकारतील आिण गांधींच्या िवचाराने पर्ेिरत होऊन जग अिधक संुदर बनवायला मदत
करतील, एक असे जग जे सावर्जिनक िहताभोवती कें िदर्त असेल, फक्त खाजगी फायद्याभोवती
नव्हे.
काहीजणांना मािहतीच्या लोकशाहीकरणाचे हे ध्येय म्हणजे हवेतील इमला वाटू शकेल आिण
या संकटाच्या काळात गभंीरपणे पाठपुरावा करण्याजोगे वाटणार नाही. एखादा संपादक असेही
िवचारू शकेल की लोक भुके कंगाल होत असताना आिण पृथ्वीचा िवनाश होत असताना
आपण आपले सवर् लक्ष संगणक आिण नेटवक्सर्वर कें िदर्त कसे करू शकू?
आमच्याकडे या पर्श्नाची दोन उत्तर ेआहेत. पिहले म्हणजे संगणक आिण नेटवक्सर् हे आमचे
काम आहे जे आम्ही करत आहोत. आपल्या जगात आपण सवर्च आपल्याला जे करता येते ते
करतो. पण आमचे खर ेउत्तर एकच आहे की ज्ञान उपलब्ध होणे ही बांधकामातली एक वीट
आहे, मािहतीचे लोकशाहीकरण हे या साध्याचे साधन आहे, एक असा पाया आहे ज्यावर
आपण सवर्जण िमळून बांधकाम उभे करू शकतो.
आपण हा पाया जर मजबुतीने रचला तर आमचा िवश्वास आहे की मागील शतकांतील लोकांनी
ज्यापर्माणे आपले जग नव्याने िनमार्ण केले तसेच आपणही आपले जग नव्याने िनमार्ण करू
शकू. सावर्जिनक िहताऐवजी काही लोकांच्या हातात सवर् स्तर्ोत एकवटत जाण्यावर कें िदर्त
असलेल्या आपल्या िवत्तव्यवस्थेमध्ये ज्या गभंीर खोलवरच्या चुका आहेत त्या आपण सुधारू
शकू. आिण आम्ही आरोग्य सेवा, वाहतूक सेवा, अन्न आिण िनवारा या गोष्टी आपण कशा
पुरवतो त्यामध्ये कर्ांतीकारक बदल घडवून आणू शकू. आपण स्वतःला व आपल्या मुलांना कसे
िशिक्षत करतो त्यामध्ये कर्ांतीकारक बदल घडवून आणू शकू. आपण शासन कसे काम करते
त्यामध्ये कर्ांतीकारक बदल घडवून आणू शकू. आपण ज्या गर्हावर राहतो त्या पृथ्वीची काळजी
घेण्याची सुरुवात करू शकू. माहीतीचे लोकशाहीकरण जग बदलू शकते. ज्ञानाच्या
वसाहतीकरणाला ितलांजली देणे जग बदलू शकते. चला, आपण या पर्वासाचे सहपर्वासी
होऊया.

कालर् मालामुद आिण सॅम िपतर्ोदा

वाचकांसवाचकांस
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इिस्टट्यइिस्टटू्यटू ऑफ इट ऑफ इंिंजिनयसिजिनयसर्र् (इ (इंिंडया)िडया) यांच्या समोर कयांच्या समोर केेललेेल्या भाषणानल्या भाषणानंतंरतर
मांडलमांडलेेली मतली मतेे

ससॅॅम िपतर्ोदा, अहमदाबाद, ऑक्टोबर 3, 2016म िपतर्ोदा, अहमदाबाद, ऑक्टोबर 3, 2016

[भाषणाचा शेवट करतात]

आभारी आहे!

[टाळ्या]

माझे एक िमतर् आहेत जे गेली 25 ते 30 वषर् इटंरनेटवर काम करत आहेत. इटंरनेटवर पिहले
रिेडयो स्टेशन कालर् यांनी सुरू केले आहे.

[टाळ्या]

कालर् सरकारी मािहती घेऊन ती सावर्जिनक रीत्या उपलब्ध करून देणार ेएक कायर्कतेर् देखील
आहेत. सरकारला सरकारी मािहती लोकांना िमळावी असे वाटत नाही म्हणून कालर् ना नफा ना
तोटा तत्त्वावर एक स्वततंर् संस्था चालवतात.

उदाहरणाथर्, भारतात, तुम्हाला कल्पना यावी म्हणून सांगतो, ब्यरुो ऑफ इिंडयन स्टॅन्डड्सर्
मध्ये इमारती, सुरक्षा, मुलांची खेळणी, यतंर्े अशा अनेकिवध िवषयांसंबधंी 19,000 मानके
आहेत. ही मानके ब्यरुो ऑफ इिंडयन स्टॅन्डड्सर्ने (बीआयएस) पर्कािशत केलेली असली तरी
ती भारतीय जनतेसाठी मोफत उपलब्ध नाहीत. ती िवकत घ्यावी लागतात.

आम्ही जगभर असा आगर्ह धरत आहोत की ही मानके जाहीर करावीत. सावर्जिनक रीत्या
उपलब्ध करावीत. आम्ही भारतातील या मानकांचा पूणर् संच िवकत घेतला व कालर् यांनी तो
संच इटंरनेटवर टाकला. भारत सरकार घाबरले. सरकारने म्हटले, "तुम्ही असे करू शकत
नाही. त्यावर आमचा कॉपीराइट आहे." ते उपलब्ध आहे. ते काही तुमचे मानक नाही. लोकांचा
पसैा त्यावर खचर् झालेला आहे, ती सावर्जिनक मानके आहेत, आिण त्याबद्दल लोकांना माहीत
असले पािहजे.

त्यांना हे मान्य नाही. ते म्हणतात, “तुम्ही तसे करू शकत नाही. तुम्हाला ती िवकत घ्यावी
लागतील." तुम्हाला इमारतीसाठी असलेले मानक हवे असेल तर त्याला 16,000 रुपये
पडतात. भारताबाहेर राहून जर तुम्हाला भारतातील इमारतींचे मानक हवे असेल तर तुम्हाला
1,60,000 रुपये पडतात.

जर मी एक िसिव्हल इिंजिनयर आहे आिण मला इमारतींच्या मानकांबद्दल िशकायचे आहे तर
मला भारत सरकार कडून ती मानके िवकत घ्यावी लागतात. आम्ही म्हणतो, "नाही, ही
सावर्जिनक मािहती आहे." कालर् यांनी आता भारत सरकारवर खटला भरला आहे. व तो
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न्यायलयात चालू आहे. आम्ही म्हणत आहोत, "हे असेच सवर् िठकाणी चालले आहे. सवर्
िठकाणी हीच पिरिस्थती आहे. अमेिरकेमध्ये देखील असेच आहे. कारण तुम्हाला मानकांची
मािहती असावी असे सरकारला वाटत नाही."

हा लढा सवर्च पातळ्यांवर िदला जातोय. आम्ही तो अमेिरकेतही देत आहोत, यरुोपातही देत
आहोत.

[टाळ्या]

िडिजटल दिुनयेच्या िवकासासाठी केल्या जाणर्या लढाईसाठी आम्हाला लोक हवे आहेत.
िडिजटल दिुनयेचा िवकास म्हणजे फक्त हाडर्वेअर िकंवा सॉफ्टवेअर असे नाही. त्यात अशा
पर्कारचे पर्यत्न देखील येतात. तुमच्या आरोग्या संबधंीची आकडेवारी, त्या आरोग्याच्या
आकडेवारीवर कोणाची मालकी आहे? हा सार्या जगभरात असलेला मोठा पर्श्न आहे. तुम्ही
या आरोग्याच्या आकडेवारीचे काय करणार आहात? गुप्त्तेचा पर्श्न आहे, आकडेवारी
चोरण्याचा पर्श्न आहे. खर ेमहत्त्वाचे आव्हान आहे मोकळी व्यवस्था, मुक्त सरकार, खलुी
आकडेवारी, खलेु मचं, खलेु सॉफ्टवेअर.

मी कालचा पूणर् िदवस गांधी आशर्मात अिहसंा या िवषयाला िदला होता. आिण गांधींजींना खलेु
सरकरी मचं आवडले असते. गांधीजीचे सवर् िवचार हे खलेु सॉफ्टवेअरच होते. गांधीजींनी आज
ट्वीट केले असते. गांधीजींनी फेसबुक देखील वापरले असते. गांधीजींनी स्वत:चा ब्लॉग
चालवला असता, कारण हा माध्यमांचा, पर्काशनाचा, छपाईचा आिण अखेर वतर्मानपतर्ांचा
छापून पाठवण्याचा पर्श्न आहे.

आम्ही म्हणतो, सरकार ही मािहती स्वतःकडे कशी काय ठेऊ शकते? आपल्याला यासाठी
भांडायला हवे. गांधीजींचा दृिष्टकोन ठेवायला हवा. िडिजटल दिुनयेतला हा सत्यागर्ह करायला
हवा. सत्यागर्ह म्हणजे न्यायालयात खटला, िपटीशन दाखल करणे, सरकारला समजून सांगणे
की "तुमचे चुकते आहे. लोकांचे म्हणणे बरोबर आहे. ही लोकांची लोकांच्या साठी असलेली
मािहती आहे. ती तुमची मािहती नाही." हा देखील िडिजटल दिुनयेच्या िवकासाचा भाग आहे.
िवश्वास ठेवा, हे अनेक लोकांना नक्कीच समजेल.

यामध्ये गंुतलेला मोठा पर्श्न समजू शकतील असे या जगात हातावर मोजता येतील एवढेच
लोक आहेत. पर्त्येकाने एक छोटा तुकडाच िनवडून घेतला तर चांगले. आमचा िमतर्ांचा एक गट
आहे. मी वल्डर् वाईड वेबच्या बोडार्वर आहे. ज्यांनी वेबचा शोध लावला ते िटम बनर्सर्-ली वेब
बोडार्वर माझ्या सोबत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या बरोबर मी हे पर्साराचे काम करतो.

आमच्या बरोबर काम करणारा आमचे आणखी एक िमतर् आहेत िव्हटंोन सफर् . िव्हटंोन सफर्  हे
इटंरनेटचे जन्मदाते समजले जातात. िटम बनर्सर्-ली हे वेबचा आिण िव्हनं्टोन हे इटंरनेटचे
जन्मदाते आहेत.

तुम्हाला या सवार्ंची साथ सोबत घ्यायला हवी. तुम्हाला त्यांच्या बरोबर काम करून हे समजून
घ्यायला हवे. आिण हे सार ेकाम पर्ेमाखातर करायला हवे. ही वेतन देणारी नोकरी नाही.

कोड स्वराजकोड स्वराज
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तुम्हाला कोणी िव्हटं सफर्  बरोबर काम करण्याची नोकरी देणार नाही. कोणतेही सरकारी पद
तुम्हाला सांगणार नाही की, "आता तू जा आिण वेबच्या जन्मदात्या सोबत मतैर्ी कर" पण
तरीही तुम्ही ते करायला हवे. कोणीतरी ते करायलाच हवे.

कालर् आिण मी खूप वेळ एकतर् घालवला आहे. ते आिण मी गेले सहा िकंवा सात िदवस बरोबर
आहोत. भारतातील न्यायालयात खटला दाखल करायचे हे खर ेतर त्यांचे काम नाही. त्यांना
इथे येऊन लढायची फार इच्छा नाही पण ते करावे तर लागणारच आहे.

सावर्जिनक िहतासाठी हे करावे लागेल. तो सावर्जिनक िहतासाठी लढवलेला खटला असायला
हवा. आिण इथेच नेमके आपण कमी पडतो. आिण जर खरचे िडिजटल भारत िनमार्ण करायचा
असेल तर आपल्याला िडिजटल दिुनयेत आणखी अनेक गांधीवादी सत्यागर्ही हवे आहेत.
धन्यवाद.

कालर्, तुम्ही येता का इथे? कोणीतरी तुम्हाला देणार आहे छोटीशी --
[टाळ्या]
मी सांगायला िवसरलो. कालर् यांच्याजवळ एक छोटेसे पॅकेज आहे. या िडस्कवर भारताच्या
स्वाततं्र्यलढ्याच्या काळातले 90,000 फोटो आहेत.
[टाळ्या]
गांधीजी, नेहरू, सुभाषचंदर् बोस सगळ्यांचे फोटो आहेत. आिण िशवाय स्वराज इिंडयाचे
4,00,000 पानांचे दस्तऐवज आहेत.
[टाळ्या]
आिण िशवाय 19,000 भारतीय मानके आहेत.
[टाळ्या]
हे सार े435 िगगाबाईट मेमरीमध्ये सामावलेले आहे. मला कालर् यांनी त्यांना ती भेट द्यावी असे
वाटते.
[टाळ्या]
[संस्थेला िडस्क भेट िदली जाते.]
[कालर् यांना पुष्पगुच्छ िदला जातो.]
[कालर् यांना पर्श्नोत्तरांच्या उवर्िरत भागासाठी इतर माननीय पाहुण्यांसोबत मचंावर आमिंतर्त
केले जाते.]

यांच्या समोर कयांच्या समोर केेललेेल्या भाषणानल्या भाषणानंतंर मांडलतर मांडलेेली मतली मतेे
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सॅम िपतर्ोदा, इिन्स्टट्यटू ऑफ इिंजिनयसर् मधील भाषणानतंर फोटोसाठी पोझ देत असताना.

भाषणानतंर नेहमी उडणारी झंुबड

10

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/


सॅम िपतर्ोदा, 19,000 मानकांसह सवर् िहदं स्वराज संकिलत दस्तऐवज असलेली टेराबाइट िडस्क
लोकांना दाखवत असताना.

11

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/


ज्या दहा गांधी डर् ाइव्ह्ज बनवल्या जाणार आहेत त्यांपकैी चार. वेस्टनर् िडिजटलच्या या पर्त्येक 1
टेराबाइट डर् ाइव्हमध्ये 19,000 मानके, गांधीजींचे संपूणर् संकिलत सािहत्य (CWMG), 129
आकाशवाणीवरील भाषणे आिण 12,000 फोटो यांचा समावेश आहे.

12

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/


पर्त्येक डर् ाइव्ह ही गांधीजी चालत असतानाचे फोटो असलेल्या सुती कापडाने आच्छािदत आहे आिण
खर्याखरु्या लाल िफतीने बांधलेली आहे.

13

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/


कालर् मालामुद, गुजरात िवद्यापीठाचे उप-कुलगुरु अनािमक शाह यांना गांधी डर् ाइव्ह भेट देत असताना.

14

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/


राजस्थानच्या कें दर्ीय िवद्यापीठाचे उप-कुलगुरु यांना भेट देताना.

बेअरफूट कॉलेजचे संस्थापक बकंर रॉय यांना भेट देताना.

15

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291251745/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291251745/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291251745/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291274185/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291274185/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291274185/in/album-72157671643503784/


िदना पटेल, साबरमती आशर्मात गांधी िडस्क डर् ाइव्ह समवेत.

16

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256199396/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256199396/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256199396/in/album-72157671643503784/


साबरमती आशर्माला िदलसाबरमती आशर्माला िदलेेल्या भल्या भेेटीबद्दलचटीबद्दलचेे िटपण िटपण

कालकालर्र् मालामुद, ऑक्टोबर 5, 2016, एअर इ मालामुद, ऑक्टोबर 5, 2016, एअर इंिंडयाच्या उड्डाण 173 वरूनिडयाच्या उड्डाण 173 वरून

बदंकुीच्या गोळीच्या वेगात आमची गाडी अहमदाबाद, भारत येथील साबरमती आशर्माकडे
धावत होती. याच आशर्मात गांधी राहत होते. आिण इथूनच त्यांनी त्यांची समुदर्काठापयर्ंत
िनघालेल्या ऐितहािसक यातर्ेची सुरुवात केली होती, िबटीशांचा कायदा सरळ मोडून मीठ तयार
केले होते, आिण त्या अखेरच्या 18 वषार्ंच्या लढ्याची मुहूतर्मेढ घातली होती ज्याची पिरणती
भारताच्या स्वाततं्र्यात झाली.

आमच्या गाडीमध्ये डर् ायव्हरच्या शेजारच्या सीटवर बसले होते िहमांशू व्यास. ते अहमदाबाद
शहर ज्यात आहे त्या गुजराथ राज्यातील कॉंगर्ेस पक्षाचे अिधकृत पर्वके्त होते. मागच्या बाजूला
माझ्या शेजारी होते िदनेश ितर्वेदी, खासदार आिण माजी रले्वेमतंर्ी. त्यांच्या शेजारी बसले होते
भारताचे मुख्य ततंर्ज्ञान अिधकारी, दोन पतंपर्धानांच्या मतंर्ीमडंळात मतंर्ीपद भूषवलेले,
भारतातील पर्त्येक गावात फोन घेऊन जाऊन दरूसंचार कर्ांती घडवून आणलेले सुपर्िसद्ध सॅम
िपतर्ोदा.

आशर्माच्या पर्वेश द्वाराशी कडेकोट सुरक्षा होती. तो िदवस होता 2 ऑक्टोबर, गांधी जयतंीचा
आिण राष्टर् ीय सुट्टीचा. गुजराथचे राज्यपाल आिण देशभरातील अनेक मान्यवर आजच्या गांधी
जयतंीच्या खास पारपंिरक पर्ाथर्ना सभेसाठी हजर होते.

आमची गाडी दारात िशरताच पोिलसांनी गाडीला घेरले आिण कारच्या छतावर जोरजोरात
धक्के मारत आिण आम्हाला ओरडून त्यांनी गाडी वळवून परत जायला सांिगतले. िहमांशंूनी
दरवाज्याची काच खाली करून सांिगतले, “सॅम िपतर्ोदा! िदनेश ितर्वेदी! खासदार!”

दरवाजा ताबडतोब उघडला गेला आिण गाडी वेगात मातीच्या पािकर्ं ग लॉटमधून जाऊन िजथून
पर्ाथर्ना नुकतीच संपली होती व लोक बाहेर पडत होते त्या इमारतीपाशी थांबली.

राज्यपालांची गाडी आिण सेनेच्या डझनभर गाड्या राज्यपालांना आशर्माबाहेर घेऊन
जाण्यासाठी इमारतीच्या दाराशी सज्ज होत्या. आम्ही आमच्या गाडीतून बाहेर पडताच सॅम
आिण िदनेश भोवती झंुबड उडाली आिण सेल्फी काढणार्यांची आिण हलॅो म्हणायला
आलेल्यांची एकच गदीर् झाली.

सॅम आिण िदनेश यांनी लोकांच्या घोळक्यातून सुटका करून घेतली आिण चपळाईने तेथून
बाहेर पडत असलेल्या राज्यपालांना अिभवादन करायला ते पुढे झाले. मी त्यांचा पदर घट्ट
धरून होतो कारण मला सुरक्षा रक्षकांच्या तावडीत सापडायचे नव्हते. राज्यपालांना अिभवादन
करून झाल्यानतंर फोटो घेणारा व त्यांना अिभवादन करणारा एक मोठा जमाव सॅम आिण
िदनेश भोवती जमा झाला.

आम्ही या महत्त्वाच्या िदवशी साबरमती आशर्मात असण्याचे आिण सॅम यांनी मला भारतात
बोलावण्याचे कारण होते 'गांधी: िहसेंबद्दल एक संवाद' या नावाची कायर्शाळा. सॅम यांनी दोन
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मिहन्यांपूवीर् एका संध्याकाळी मला फोन केला होता. ते खूपच अस्वस्थ आिण हरवलेल्या
मनिस्थतीत वाटत होते. ते माझ्याशी आतकंवाद्यांनी नुकत्याच केलेल्या बॉम्ब हल्ल्यांिवषयी,
शासनानी लोकांवर केलेल्या हल्ल्यांिवषयी आिण लोकांच्या आपपासातील िहसंाचारािवषयी
बोलले. ते म्हणाले "आपण काहीतरी करायला पािहजे." त्यांनी आशर्मात ही कायर्शाळा
आजोिजत करायचे ठरवले होती आिण या कायर्शाळेसाठी मी त्यांच्या सोबत भारतात येईन का
हे त्यांना िवचारायचे होते.

सॅम यांनी मला स्पष्ट केले की त्यांना ही कायर्शाळा नुसत्या बोलण्याच्या आिण जगातील
पािरिस्थतीबद्दल हळहळ व्यक्त करण्याच्या पलीकडे जायला हवी होती. त्यांची इच्छा होती की
ही कायर्शाळा एका शांतता चळवळीची सुरुवात ठरावी, एक अशी चळवळ जी आधुिनक जगात
जे जे चुकीचे होते ते गांधींच्या ततंर्ाचा आिण िशकवणीचा उपयोग करून सुधारण्याचा थोडा तरी
पर्यत्न करील.

जेव्हा सॅम मला काहीतरी करायला सांगतात, तेव्हा मी अथार्तच त्यांना हो म्हणतो. दसुर्या
िदवसापासून त्यांनी आशर्माला फोन करून िवचारायला सुरुवात केली की ते आमची सोय
करतील का आिण इतरांना फोन करायला सुरुवात केली की ते आमच्यासोबत येतील का. मी
माझ्या िव्हसाच्या अजार्च्या मागे लागलो

…

सॅम आिण िदनेश त्यांच्या चाहत्यांच्या जमावात गंुतले होते तोवर मी आजूबाजूच्या वातावरणाचे
िनरीक्षण करत होतो. आशर्म शेकडो शाळेच्या मुलां-मुलींनी भरून गेला होता आिण ती
घोळक्याने आशर्मात िफरत होती. एका इमारतीच्या बाहेर गायक-वादक जमा होऊन पारपंिरक
भजने, िवशेषत: गांधींची आवडती पर्ाथर्ना गीते, म्हणत होते. िवद्याथीर् मदैानात बसून सूत
कताई करत होते. पाहुण्यांचा एक मोठा गट गांधींच्या राहण्याच्या इमारती बाहेर गांधींना
शर्द्धांजली वाहण्यासाठी उभा होता.

मी ितथे उभा असताना एक लाल शटार्तला उंच गृहस्थ माझ्यापाशी आले व त्यांनी स्वत:ची
ओळख करून िदली. ते होते शर्ीिनवास कोडाली, ज्यांना मी या आधी कधीच पर्त्यक्ष भेटलो
नव्हतो पण आम्ही नेटवरून एकमेकांसोबत अनेक वषर् एकतर् काम केले होते. शर्ीिनवास हे एक
तरुण वाहतूक अिभयतें आहेत आिण भारत सरकारच्या िवरोधात केलेल्या खटल्यामध्ये माझे
सह-अजर्दार आहेत. मी त्यांचे खूप पर्ेमाने स्वागत केले आिण त्यांना माझ्या जवळपास
राहण्याची सूचना िदली कारण ते कुठे हरवायला नको होते.

सॅम यांनी स्वत:ची गदीर्तून सुटका करून घेतली आिण िदनेश यांना हाताला धरून मला जोरात
हाक मारली, "चला जाऊया." शर्ीिनवास कोडालींना सोबत घेऊन, आम्ही आशर्मातून चालू
लागलो. आम्ही गांधींचे राहते घर आिण पुस्तकाचे दकुान मागे टाकून रस्ता पार करून पोचलो
िजथे इडली आिण उपम्याचा नाश्ता ठेवला होता.

नाश्ता झाल्यावर आम्ही पर्शासकीय इमारतीच्या रस्त्याला लागलो. या इमारतीमध्ये आमची
कायर्शाळा होणार होती. जिमनीवर सतरजं्या अथंरल्या होत्या आिण त्या िठकाणी असलेल्या
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बाल्कनीत कायर्शाळेचे कामकाज पाहण्यासाठी िवद्याथीर् आिण पाहुणे जमा झाले होते. सॅम
जिमनीवर खोलीच्या मधोमध बसले. िदनेश आिण मी त्यांच्या दोन्ही बाजूला बसलो. जागा
लहान होती आिण काही डझन उपिस्थतांमुळे थोडी गदीर् होत होती.

माझ्या बरोबर समोर आमचे यजमान काितर्केय साराभाई बसले होते. ते पर्िसद्ध पयार्वरणवादी
आहेत आिण भारतातील अवकाश कायर्कर्माचे िनमार्ते त्यांचे वडील आहेत. काितर्केयजी
आशर्माचे एक िवश्वस्त आहेत. तेच आजचे आमचे यजमान होते. मी जिमनीवर बसलेल्या
लोकांकडे नजर टाकली आिण माझ्यासमोर इतके सार ेगांधींच्या िवचारांचे अभ्यासक, कायर्कतेर्
आिण इितहासतज्ज्ञ होते की कुणालाही दडपण यावे.

माझ्यासमोर अमृत मोदी हे घरी कातलेल्या सुताच्या पारपंिरक खादीच्या पांढर्या कपड्यात
बसले होते. ते 1955 पासून आशर्मातच राहत होते आिण ते िवनोबा भाव्यांच्या भारतभरच्या
केलेल्या पदयातर्ांमध्ये त्यांच्या सोबत होते. त्यांच्या बाजूला इला भट बसल्या होत्या. त्या
1972 साली स्थापन झालेल्या सेवा या स्व-रोजगार करणार्या िस्तर्यांच्या संस्थेच्या संस्थापक
होत्या आिण डेसमडं तुतू आिण इतर सदस्यांसोबत त्याही एल्डसर्च्या सदस्य बनल्या होत्या.

इलाजींच्या शेजारी बसल्या होत्या िदना पटेल. त्यांच्या विडलांनी त्यांच्या आयषु्यातील 40 वषेर्
100 खडंांच्या 56,000 पाने असलेल्या महात्मा गांधींच्या संकिलत िलखाणाच्या संचावर
(CWMG) खचर् केली होती. गेली सात वषेर् िदना या संकिलत संचाच्या इलेक्टर् ॉिनक पर्ती
िनमार्ण करण्याचे काम करत आहेत. त्यांनी खूप कष्ट घेऊन ऑिप्टकल कॅरकॅ्टर रकेिग्नशन
(ओसीआर) केलेला मजकूर मूळ खडंांशी ताडून पाहत काटेकोरपणे चुका दरुूस्त करून
महात्मा गांधींच्या शब्दांची िवश्वासाहर् आवृत्ती िनमार्ण केली आहे.

गांधी या िवषयावरील जगातील तज्ज्ञांमध्ये िदनांचे नाव फार वरती आहे. त्यांनी गांधींच्या
िलखाणावर एवढी वषेर् काम केले आहे की संकिलत संचातील शब्दशः शब्द न शब्द त्यांनी
वाचला आहे. मी त्यांना काही िदवसांपूवीर् िदल्लीत भेटलो होतो. आिण त्यांनी मला एकापठोपाठ
गांधींच्या आयषु्यातील अनेक गोष्टी अशा सांिगतल्या की मी आश्चयर्चिकत झालो. त्यांनी मला
जी काही पुस्तके वाचायला सांिगतली ती मला कधीच माहीत नसलेली होती. त्या गांधींचा
चालता बोलता मािहतीकोश आहेत आिण त्या खूप आत्मीयतेने आिण आकषर्क रीतीने त्यांच्या
गोष्टी सांगतात.

मी व सॅम आम्ही राजस्थानमध्ये होतो त्यावेळी आदल्या िदवशी एक छोटासा गट आशर्मात
भेटला होता व त्यांनी संवादाला सुरुवात करून िदली होती. सॅम राजस्थान कें दर्ीय िवद्यापीठाचे
कुलगुरू होते आिण या नात्याने ते पदवीदान समारभंाच्या अध्यक्षस्थानी होते. जगातील िहसंा
या िवषयावरील आदल्या िदवसाच्या चचेर्चा गोषवारा देऊन काितर्केयजींनी सकाळच्या सतर्ाची
सुरुवात केली.

आपल्या जगातील िहसेंची मुळे कशात आहेत याची चचार् करणे, गांधींच्या िशकवणीतून आपण
काय बोध घेऊ शकतो ते पाहणे आिण कृती करण्याची तीवर् इच्छा असलेली चळवळ कशी
बांधता येईल ते तपासणे ही आमच्या कायर्शाळेची मुख्य जबाबदारी होती. आम्ही िहसेंच्या
फैलावाचा पर्श्न एका िदवसात सोडवायला जमलो नव्हतो. आम्ही एका लांब टप्प्याच्या काळात

साबरमती आशर्माला िदलसाबरमती आशर्माला िदलेेल्या भल्या भेेटीबद्दलचटीबद्दलचेे िटपण िटपण
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एक व्यक्ती म्हणून काय करता येईल आिण कालांतराने एकतर् होऊन आपला आवाज बुलदं
कसा करू शकू याचा िवचार करण्यासाठी जमलो होतो.

मी खूप नव्हर्स होतो. त्या रिववारच्या रातर्ी उशीरा जेव्हा सॅमने मला फोन केला होता
तेव्हापासून मी या वजनदार पर्श्नाने पछाडलेला होतो. सरकार कडून िमळालेली मािहती फक्त
एका िडस्कवरून दसुर्या िडस्कवर घेणे हे माझे िनयिमत काम. त्यापेक्षा ही समस्या कुठच्या
कुठे वेगळी होती. आिण जरी मी नक्कीच अनेक वषेर् कायद्याचे राज्य, जागितक शांती
यांसारख्या मोठ्या व्याप्तीचा पर्श्न िकंवा िहसंा थांबवणे अशा सवर् गोष्टीचा खोलात जाऊन
िवचार केला असला तरी गांधींची या िवषयांवरील िशकवण मातर् माझ्या नेहमीच्या कके्षबाहेरची
आिण अस्वस्थ करणारी होती. माझ्याकडे पठडीतली उत्तर ेनव्हती िकंवा अतंदृर्ष्टीही नव्हती.

काितर्केयजींच्या आदल्या िदवशीच्या चचेर्च्या गोषवार्यामध्ये मुख्यतः तीन मुद्दे होते. पिहला की
आपण िविवधतेबाबात सिहष्णतुा अिंगकारणे िशकले पािहजे, आिण खर ेम्हणजे िविवधतेला
पर्ोत्साहन िदले पािहजे. दसुरा की आपण मतभेदांबाबत सिहष्णतुा अिंगकारणे िशकले पािहजे,
आिण खर ेम्हणजे मतभेदांना पर्ोत्साहन िदले पािहजे. ितसरा हा की जर आपल्याला
पिरणामकारक व्हायचे असेल तर आपण िनभर्यता अगंी बाणण्याची अिनवायर्ता समजून घेतली
पािहजे. ही ितन्ही स्वभाव विैशष्ट्ये गांधींच्या िशकवणीचा गाभा आहेत.

सॅम िपतर्ोदा यांनी त्या िदवसाच्या चचेर्ची सुरुवात केली आिण त्यांनी आम्हाला सवार्ंना का
एकतर् बोलवले आहे ते िवषद करून सांिगतले. त्यातले अनेक धागे मी गेली काही मिहने ऐकले
होते कारण ते एका पुस्तकावर काम करत होते व त्यांनी त्याबाबत केलेली चचार् व त्यांचे बोलणे
मी ऐकले होते. त्यांचा िसद्धांत असा आहे की आपण जगाची नव्याने पुनरर्चना करूया. अशा
पर्कारची सवार्त अलीकडची पुनरर्चना दसुर्या महायदु्धानतंर झाली होती. त्यावेळी संयकु्त राष्टर्
संघाची, तसेच इटंरनॅशनल मोनेटरी फंड अशा सारख्या आज आपल्याला माहीत असलेल्या
संस्था व संघटनांची िनिमर्ती झाली होती. ते जग हे एका बाजूला काही शर्ीमतं आिण बलाढ्य
देशांचे जग आिण दसुर्या बाजूला गिरबीने गर्स्त, लोकशाही नसलेल्या गरीब देशांचे व
वसाहतींचे “ितसर ेजग” असे होते. िनदान ही व्यवस्था िनमार्ण करणार्यांची अशी समज होती.

पण केन्स, माशर्ल आिण इतर सवार्ंनी जी एक गोष्ट िहशेबात घेतली नव्हती ती म्हणजे गांधी.
गांधींनी केलेले पिरशर्म यातून फक्त भारताला स्वाततं्र्य िमळाले असे नाही तर त्यातून एक
वसाहतवाद िवरोधी जागितक चळवळ पसरली.

आज सोिवएत यिुनयन अिस्तत्वात नाही, यरुोपातून गर्ेट िबर्टन बाहेर पडले आहे. चीन आिण
भारत यांचा अभूतपूवर् वेगाने िवकास होत आहे. पण असे असून सुद्धा आपले जग नीट काम
करत नाहीय. सॅम म्हणतात, ते मोडले आहे कारण त्याची िनमीर्ती ही एका वेगळ्या काळासाठी
आिण वेगळ्या जगासाठी केली गेली होती.

भारतात अितिरक्त धान्य िपकते पण एका फार मोठ्या संखेच्या लोकांची तरीही उपासमार होते.
सार्या जगात लोकांच्या आमदनीतली असमानता कमी व्हायच्या ऐवजी उलट मोठ्या पर्माणात
वाढली आहे. रोग, पाण्याची टंचाई, आिण गरीबी यांनी या जगाला नको िततके तर्स्त केले आहे.
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आिण त्या िशवाय, आहे िहसंा. एका राज्याने दसुर्या राज्यांवर आिण स्वतःच्या जनतेवर
केलेली िहसंा. दहशतवादाची धक्कादायक िहसंा आिण एका समुदायावर दसुर्या समुदायाने
केलेली िहसंा. बलात्कार, खून आिण अत्याचार यांची वयैिक्तक िहसंा.

सॅम हे ततंर्ज्ञानाबद्दल आशावादी आहेत. त्यांना असे वाटते की आधुिनक काळात आपल्याला
आधी कधीही उपलब्ध न झालेली संधी आहे. आपण रोग बर ेकरू शकतो. आपण पाणी शुद्ध
करू शकतो. आपण इटंरनेटचा वेग वाढवू शकतो, ते सवार्ंना उपलब्ध करू शकतो. ते पूणर्त:
मोफत उपलब्ध करू शकतो. आपण जागितक तापमान वाढीच्या पर्श्नाला हात घालू शकतो.

परतंु या पकैी कोणतीही गोष्ट करायची झाली तर आपली शासन करण्याची जी पद्धती आहे
ितची पुनर्रचना आपल्याला करायला हवी. सॅम नेहमी म्हणतात की आपण फक्त मानव
अिधकारावर कें िदर्त राहून चालणार नाही, मानवी गरजा हे देखील एक नवे कें दर् बनायला हवे.

सॅम यांची मांडणी झाल्यावर िदनेश ितर्वेदी बोलले. अनेक वषार्ंपासून खासदार म्हणून िनवडून
आलेला पराकोटीची धािमर्क आिण आित्मक शर्द्धा असलेला हा माणूस. सॅम आिण मी त्यांच्या
घरी िदल्लीला राहत होतो आिण त्यांच्याबद्दल मला मनापासून असलेला आदर आिण कौतुक
आणखीनच वाढले आहे.

िदनेश यांनी म्हटले की आजच्या आपल्या आधुिनक जगातला एक कळीचा पर्श्न हा आहे की
एक समुदाय आंधळेपणाने दसुर्या समुदायाचा द्वेष करतो. यातून द्वेषभावनेचे िनव्यर्क्तीकरण
होते, आिण समुदायाची द्वेष हीच सहमती असल्याने त्यांची स्वतःची व्यिक्तगत जबाबदारी
नाकारण्याची मुभा व्यक्तींना िमळते. अशी ही पद्धत आहे. त्यातून िहसेंला बळी पडणार्यांचेही
िनव्यर्क्तीकरण होते, ती िजती जागती स्वततंर् माणसे न राहता, फक्त ज्यांचा द्वेष केला जातो
असे ‘दसुर’े बनतात.

ही िहसंा बर्याचदा राष्टर्वाद िकंवा सांपर्दाियक भेद यातून िनमार्ण होत असली तरी बहुतेक वेळा
त्याची मुळे धमार्मध्ये असतात. िदनेश यांनी म्हटले आपण अतंमर् ुख होऊन िवचार करायला
हवा. आज जगाला धमर् कें दर्स्थानी ठेवण्याची गरज नाही, गरज आहे ती अध्यात्म मध्यवतीर्
ठेवण्याची आहे. स्वत:ला बदलणे हे आपल्या हातात आहे. आपण तसे केले तरच इतर सारे
बदलतील.

नतंर िदना पटेल बोलल्या. िहसंा थांबावयाची असेल तर पर्थम तुम्ही ती थांबवायला हवी.
त्यांनी िव्हएतनाम यदु्धात भाग घ्यायला भाग पडलेल्या एका तरुणाची गोष्ट सांिगतली. त्या
तरुणाने आईनस्टाईनला िलहीले की मी काय करू? आईस्टाईनने उलट पतर् पाठवले, अगदी
साधे: "गांधींसारखे कर."

तरुण बुचकळ्यात पडला, आिण त्याने आईनस्टाईनला परत िलहीले की याचा अथर् काय?
आईनस्टाईनने िलहीले, “कायदा पाळू नका.” तो मुलगा तीन वषेर् तुरंूगात गेला. त्या मुलाचे
नाव जीन शापर्. तो आता अिहसेंचा पाईक आहे. त्याच्या कामाने जगभरच्या शांततापूणर्
कर्ात्यांना पर्भािवत केले आहे.
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पुढील संवाद चकर्ावणार्या गतीने झाला. मी काही नोंदी केल्या, काही फोटो घेतले. आिण काही
महत्त्वाचे मुद्दे सिक्षप्त रूपात ट्वीट करून जगभरच्या माणसांपयर्ंत पोचवण्याचा व त्यांना
कायर्शाळेतील घडामोडींची कल्पना देण्याचा पर्यत्न केला. मला मी काय बोलणार याचीही िचंता
वाटत होती. माझ्या हाती िलहीलेल्या िटपणवहीमधल्या टीपांमध्ये मी सारखी भर घालत होतो.
िदलासा एवढाच वाटला की ज्या मान्यवर इितहासतज्ज्ञांच्या इितहासाच्या पुस्तकांतून मी
िशकलो ते देखील िततकेच नव्हर्स होऊन माझ्यासारखीच िटपणे काढत होते.

सुषमा अय्यगंार यांनी गुजराथमध्ये गर्ामीण िस्तर्यांना स्वावलबंी बनवण्यासाठी मदत करणारी एक
गितमान संस्था स्थापली आहे. त्यांनी िस्तर्यांवर होणार्या िहसेंसंबधंीची मांडणी केली. त्यांनी
दाखवून िदले की नको िततक्या वेळा आपण गप्प राहून िहसेंला कसे मान्यता देतो. त्या
म्हणाल्या की आपण िहसेंच्या कारणांची महत्त्वानुसर शेर्णी असलेली यादी बनवली पािहजे.
अशी यादी करण्याचे कारण हे आहे की काही पर्कारच्या िहसंा या महत्त्वाच्या आिण काही कमी
महत्त्वाच्या बनल्या आहेत. आपण अनेक वेळा लैंिगक छळणकुीला मान्यता देतो, कधी कधी
बलात्कारसुद्धा खपून जातात. पण त्या स्तर्ीने पर्ितिकर्या िदली आिण पर्ितकार केला तर आपण
त्याला मान्यता न देता त्या पर्ितकारालाच गुन्हा ठरवतो.

गांधीजींनी नेहमीच िहसेंला उत्तर म्हणून होणार्या िहसेंवर टीका केली आहे. िबर्िटश राजवटीने
केलेले िनघृण अत्याचार आिण शोषण, आिण त्यांच्या स्वतःच्या जनतेवर केली जाणारी रचनेत
अतंभर् ूत असणारी िहसंा या गोष्टी जमेस धरून देखील गांधीजी 1857 च्या सशस्तर् उठावाचे
टीकाकारच रिहले. जेव्हा कलकत्त्याच्या नरसंहारा नतंर लोका एकमेकांना ठार मारू लागले
तेव्हा आिण 1946 मध्ये िबहारच्या दगंलीच्या वेळीही िहसंाचार थांबेपयर्ंत त्यांनी उपोषण केले.
आिण िहसंाचार थांबले नसते तर ते उपोषण आमरण चालवण्याची त्यांची तयारी होती.

'द अिफकन एलेमेंट इन गांधी' या िचत्तवेधक पुस्तकाचे लेखक अिनल नौरतीया हे दिक्षण
अिफर्केमधील ‘अपरथाईड’ ही रचनांतगर्त वणर्वादी िहसंा ही एका संपूणर् वंशाच्या िवरोधातील
िहसंा कशी होती होती आिण मडेंलांसारख्या नेत्यांचा बळाला बळाने िवरोध करण्याचा िनणर्य
याबद्दल ते बोलले. खर ेतर मडेंला आिण नेतृत्व करणार्या इतर अनेक नेत्यांचे गांधी गुरु होते.

गांधी आिण त्यांच्या पािठराख्यांमध्ये चालणारा एक कायमचा वाद होता की अिजबात नमते न
घेणार ेिवरोधक असतील तर काही तरी पर्माणात िहसेंचा अवलबं करणे बरोबर आहे की नाही.
नेल्सन मडेंला यांनी िलहीले आहे की त्यांनी गांधींचे िवचार वाचले त्यांना असे वाटले की फक्त
िनषेध करण्याच्या पलीकडे जरी जाण्याची गरज असली तरी एका वेगळ्या पर्कारचा िहसेंचा
मागर्ही त्यांना अवलबंावा लागेल, आिण त्यांनी कमीत कमी जीिवत हानी करणारा मागर् म्हणून
घातपाताचा मागर् िनवडला.

इला भट या सेवा या स्वय ंरोजगार करणार्या 13 लाख िस्तर्यांच्या संघटनेच्या िनमार्त्या
त्यानतंर बोलल्या. शांतता हे पर्ेरणा देणार ेध्येय आहे. आपण ते कधी पर्ाप्त करू वा करणार
नाही याने फरक पडत नाही, आपण त्यासाठी पर्यत्न करतच रािहले पािहजे कारण अधंाराचे
राज्य पसरवू देता कामा नये हे पुन्हा पुन्हा सांगण्याची गरज नाही.

कोड स्वराजकोड स्वराज
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इला यांनी नतंर गांधीजींच्याच नव्हे तर िकंग यांच्या िवचारांची आठवण करून देणारी मांडणी
केली. त्या म्हणाल्या अिहसेंचे सार म्हणजे नुसतेच िहसेंचा अभाव असे नाही तर त्याचे सार
आहे त्याऐवजी पर्ेमाचे अिस्तत्व. िकंग नेहमी त्यांच्या पर्वचनांमध्ये यावर जोर द्यायचे की
“द्वेषाला द्वेष घालवू शकत नाही, फक्त पर्ेमच ते करू शकते.” इला यांच्या भाषणानतंर
एकामागोमाग एक अनेक पर्ितिकर्या आल्या. त्यांचे बोलणे नेहमीच िवचार पर्वतर्क असते. त्या
खोलीतली साधारण सहमती अशी होती की िहसेंची मुळे ही रचनेत गंुतलेली आहेत, ती बॉम्ब
आिण बदंकुांच्या पलीकडे आपल्या खदु्द समाजरचनेत अतंभर् ूत आहेत.

पुढचे वके्त होते “गांधी िवद्यापीठ” या नावाने ओळखल्या जाणार्या गुजराथ िवद्यापीठाचे
उपकुलगुरु अनािमक शाह. हे िवद्यापीठ गांधींनी 1920 साली स्थापले होते. या िवद्यापीठातील
सवर् अभ्यासकर्मात गांधींच्या तत्त्वज्ञानाची मूल्ये िशकवण्याचा पर्यत्न केला जातो. िवद्याथ्यार्ना
अभ्यासकर्माचा भाग म्हणून सूत कताई िशकावी लागते आिण शारीिरक शर्म करावे लागतात.

पर्ोफेसर शाह आरोग्य व्यवस्थेच्या िहसेंबद्दल बोलले, गरज असलेली औषधे िवकत घेऊ न
शकल्यामुळे कसे लाकांना मृत्यू येतो त्याबद्दल त्यांनी सांिगतले. याची मुळे सतत असमानता
वाढत जाणार्य जगात मानवी गरजांचा बळी देणार्या आिथर्क िहसेंत कशी आहेत याबद्दलही ते
बोलले.

आरोग्य िहसेंसाठी काय उपाय योजता येतात याचे उदाहरण म्हणून एका सरकारचे उदाहरण
अनािमकजींनी िदले. त्यांनी लोक स्वतःचे शासन कसे करतात याच्या एक मूलभूत पलैूचीच
फेररचना केली, त्यांनी मालमत्तेचीच पुनव्यार्ख्या केली. जपानमध्ये पेटंट्ची व्यवस्था
सुधारण्यात आली आिण आरोग्यासाठी िबन-व्यापारी तत्त्वावरच्या वापराच्या संदभार्त कुठलेही
पेटंट लागू पडणार नाही अशी दरुुस्ती केली गेली. याचा अथर् सरकार िकंवा एखादा मचं जर
औषधाचे उत्पादन करून लोकांना फुकट देणार असेल तर त्याला तसे करण्याची मुभा आहे.

मी एवढी वषेर् अमेिरकेतील पेटंटचा अनुभव घेतला आहे व अभ्यास केला आहे तरीही ज्ञानाच्या
अशा अिनवायर् उपलब्धतेसंबधंी मी कधी ऐकले नव्हते. आिण मला ही कल्पना खूपच
उत्साहवधर्क वाटली. संपूणर् िदवसभरात मला अशा अनेकानेक कल्पना ऐकायला िमळत
रािहल्या. लोक एका पाठोपाठ एक उभे राहून काळजीपूवर्क जमवलेल्या ऐितहािसक गोष्टी सांगत
होते, गांधींच्या तत्त्वज्ञानातले बारकावे मांडत होते, आिण त्यातली िशकवण आजच्या आधुिनक
जगाला कशी लावता येईल ते सांगत होते.

पर्ोफेसर सुधीर चंदर्ा हे गांधींच्या संदभार्तील अगर्णी इितहासकार, त्यांनी िदल्ली शहरातील
ऐितहािसक घटना व व्यक्तींवर आधािरत रस्त्यांची नावे बदलून वतर्मानकाळात घडलेल्या
घटनांवर आधािरत नावे देण्याची जी नवीन पर्था सुरू झाली आहे त्याचे उदाहरण घेऊन
आपल्यासमोर असलेल्या आव्हानाचा मितताथर् समपर्करीत्या सांिगतला. या पर्वृत्तीला
पर्ाध्यापक चंदर्ांनी नाव िदले आहे "वतर्मानकाळाची जपणूक करणारा समाज". ते म्हणतात की
आपण इितहासाकडे त्या पर्ाथिमक शाळेतल्या िवद्याथ्यार्पर्माणे पाहता कामा नये, जो िदवसाचा
अभ्यास संपला की पाटी पुसून टाकतो आिण दर िदवशी कोरी पाटी घेऊन येतो. आपण
आपला इितहास जगला पािहजे आिण त्यापासून िशकले पािहजे.
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जवळच्या कंॅटीनमध्ये पुरी-भाजी, ढोकळा आिण ताक असे संुदर जेवण झाल्यावर आम्ही
आशर्मात परत आलो. मला माझी िटपणी करायला सांिगतले गेले आिण मी धीर गोळा केला.
कशाचेच दस्तऐवजीकरण झालेले नव्हते आिण माझ्याजवळ जेमतेम हाती खरडलेली फक्त दोन
पाने उरली होती. पण मी आपल्या जगातील िहसंा आिण कायद्याचे राज्य या संकल्पना
जोडण्याचा जो पर्यत्न केला होता तो आठवून आता माझ्या या 17 तासाच्या िवमान उड्डाणाच्या
काळात त्याची पुनबार्ंधणी करण्याचा पर्यत्न करत आहे.

1963 साली जॉन एफ. केनेडी लॅिटन अमेिरकेतील परराष्टर्  खात्यांतील अिधकार्यांसमोर
बोलत होते. तेव्हा त्यांनी सांिगतले की “जर आपण शांततापूणर् कर्ांतीचे मागर् अशक्य केले तर
िहसंक कर्ांतीचे मागर् अिनवायर् बनतील.”

जॉन एफ केनेडी एका वेड्या माणसाच्या िहसंक कृत्याला बळी पडले. पण मािटर्न ल्यूथर िकंग
यांनी पांच वषार्नतंर िव्हएतनाम यदु्धाच्या िवरोधात बोलताना त्यांचे हेच शब्द उद्धतृ केले होते. ते
म्हणाले की िव्हएतनाम यदु्ध म्हणजे िव्हएतनामच्या लोकांवर लादलेले एक धक्कादायक िहसंक
कृत्य आहे.

ते हे देखील म्हणाले की ते अमेिरकेतील मुलामुलींवर केलेला अत्याचार आहे कारण हे यदु्ध
कशासाठी चालले आहे ते माहीत नसताना आिण त्याला त्यांचा अिजबात पािठंबा नसताना
त्यांना जबरदस्तीने अशा यदु्धाच्या आघाडीवर पाठवले जात होते. िकंग यांनी हेही अधोरिेखत
केले की अमेिरकेत आणखी एक पर्कारची िहसंा सवर्तर् रूढ आहे, ती म्हणजे काळ्या वणार्च्या
स्तर्ी-पुरुषिंवरुद्ध केली जणारी िहसंा.

िकंग म्हणाले की केनेडींनी उल्लेख केलेले मागर् आपण बदं करून टाकले आहेत, त्यांनी
“मूल्यांमध्ये मूलभूत कर्ांती”ची हाक िदली. ते म्हणाले की जर आपल्याला आपल्या
समाजातील समस्यांच्या मुळाशी िभडायचे असेल तर आपल्याला “वस्तुपर्धान समाजापासून
व्यक्तीपर्धान समाजाकडे जायला हवे." िकंग म्हणत होते की आपण आपल्या जगाची पुनरर्चना
करायला हवी.

आज आपण आपल्या जगात आपल्याला पडणार्या अशा रचनेबद्दलच्या पर्श्नांना सामोरे
जाण्याचा एकच मागर् आहे. आपण स्वतःच आपले शासन कसे करतो त्या शासन पद्धती
बदलाव्या लागतील. आपण कायद्याच्या राज्याचा संदभर् घेऊनच हे करू शकतो. अमेिरकेतील
गुलामीचा शेवट झाला तो इमॅिन्सपेशन पर्ोक्लेमेशन (गुलामांच्या मुक्ततेच्या जाहीरनाम्याने)
आिण घटनेच्या 13व्या दरुूस्तीनतंरच.

गुलामीचा तथाकिथत अिधकृत शेवट झाला त्याची जागा लवकरच अमेिरकेत बटाईने शेती
करण्यािवरुद्धच्या लढ्याने घेतली. भारतात बटाईने िनळीची शेती करणार ेशेतकरी होते आिण
बाहेरदेशी सक्तीने शर्म करायला घेऊन जाण्याची पद्धत होती िजच्या िवरुद्ध दिक्षण अिफर्केत
गांधींनी लढा िदला होता. भारतातील िगरिमट िकंवा िगरिमिटया या नावाने रूढ असलेल्या या
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जबरदस्तीच्या गुलामीच्या दषु्ट पद्धतीचा अतं झाला तो भारतीय बिहगर्मन कायदा (Indian
Emigration Act), 1917 पास झाल्यानतंरच.

मतदानाच्या अिधकाराचा लढा सावर्ितर्क मतदानाचा हक्क िमळाला तेव्हा संपला. परतंु
अमेिरकेतील वणर्भेदावर आधारलेल्या िवभक्तीकरणा (segregation) च्या पर्श्नाला सामोरे
जाण्याची सुरुवात झाली ती िद्क्षण आिफर्केमध्ये वण्भेर्दसमाप्ती झाल्यानतंर झालेल्या
अमेिरकेतील 1964च्या नागरी हक्क कायद्यानतंर (Civil Rights Act). पर्त्येक लढाई संपली
की दसुरी सुरू होते.

यांपकैी कोणत्याही बाबतीत पर्श्न खर्या अथार्ने सोडवला गेला नाही, परतंु त्या पर्श्नांना एका
सातत्याच्या संघषर् मोिहमेचा भाग म्हणूनच िभडावे लागते. आज देखील आपल्या जगात गुलामी
िशल्लक आहे. अमेिरका सावर्ितर्क मतदानाचा दावा करते, परतंु ितथेही मतदानासाठीच्या कराची
जागा आता मतदात्यांमध्ये भेदभाव करणार्या मतदाते िनिश्चत करण्याच्या कायद्याने घेतली
आहे. या कायद्यामुळे खोट्या मतदानाला आळा तर घातला जात नाहीच, तो मतदात्यांना मत
देण्यापासून परावृत्त करण्याचे मातर् काम करतो..

आपण आपले जग पिरपूणर् करू शकत नसलो, आिण एका वाईटाची जागा दसुर ेवाईट घेत
आहे असे जरी आढळत असले तरी आपण आपल्याला उपलब्ध असलेली हत्यार ेवापरायला
हवीत आिण त्यातले सवार्ंत पर्भावशाली हत्यार म्हणजे कायद्याचे राज्य. लोकशाही शासन
पद्धतीमध्ये आपण सरकारचे मालक असतो. आपण सार ेिमळून आपले िनयम व आपल्या
जबाबदार्या ठरवतो. जरी बर्याच वेळा आपले सरकार हे आपल्यापासून दरुावलेले आिण
आपली काळजी न करणार ेआहे असे वाटत असले (आिण बर्याच वेळा ते तसे दरुावलेले
आिण िनष्काळजी असतेही), तरी जेव्हा आपण आपला मालकी हक्क परत घेऊ आिण
कायद्याच्या राज्याचा संदभर् घेऊ तेव्हाच खर ेबदल होण्याची पर्िकर्या सुरू होईल.

कायद्याच्या राज्याची तीन तत्त्वे आहेत. पिहले म्हणजे कायदा बनण्याअगोदर पर्थम िलहून
काढला जातो. कायदा आपण जाता जाता बनवत जाऊ शकत नाही, िकंवा मध्येच मागे वळून
अमुक गोष्टी बेकायदेशीर ठरवू शकत नाही. हे तत्त्व जॉन अ◌ॅडम्सने योग्य शब्दात व्यक्त केले
आहे. ते म्हणतात की आपण कायद्याचे सामर्ाज्य बनलो आहोत माणसांचे राष्टर्  नव्हे.

दसुर ेतत्त्व असे की कायदे लोकांना जाहीर केले जातात. ज्या जगात कायद्याबद्दलचे अज्ञान हे
कारण होऊ शकत नाही, अशा जगात हे तत्त्व तसे पाहता उघड आिण सोपे आहे, पण खडतर
अनुभवांतून मला हे िदसले आहे की बहुतेक वेळा हे कायदा जाहीर करण्याचे तत्त्व
पाळण्याऐवजी मोडलेच जाते.

पिहली दोन तत्त्वे कायदा पर्थम िलहायचा आिण नतंर जाहीर करायचा ही आवश्यक आहेत
परतंु पुरशेी नाहीत. त्यानुसार दिक्षण अमेिरकेत असा कायदा असू शकतो की गोर्या लोकांच्या
जेवणाच्या जागी काळ्या लोकांनी खाऊ नये. आिण तो जास्तीत जास्त लोकांपयर्ंत पोचवलाही
असेल, म्हणजे तो दोही तत्त्वांना अनुसरून असेल, तरीही इथे कायद्यामाफर् त राज्य असेल,
कायद्याचे राज्य नव्हे.

साबरमती आशर्माला िदलसाबरमती आशर्माला िदलेेल्या भल्या भेेटीबद्दलचटीबद्दलचेे िटपण िटपण
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ितसर ेतत्त्व असे आहे की कायदे हे सावर्ितर्क, सवार्ंकरता असतील. ते एका व्यक्तीसाठी िकंवा
गटासाठी लागू होणार नाहीत. असे म्हणणे की ‘एिशया आिण भारता’तील लोकांनी तशी
अिधकृत नोंद केली पािहजे, त्यासाठी एक पौंड नोंदणी कर िदला पािहजे, आिण या नोंदणीची
कागदपतर्े त्यांनी सतत बरोबर बाळगली पािहजेत, हे अथार्तच ज्या कायद्याच्या राज्यासाठी
गांधींनी दिक्षण अिफर्केमध्ये सत्यागर्ह केला होता त्याचे मूलभूतरीत्या उल्लंघन आहे.

आपल्या या आधुिनक जगात िजच्या िवरोधात संघषर् केला पािहजे अशी िहसंा आहे हे स्पष्ट
आहे. सॅम याच िहसेंबद्दल बोलले होते, राज्यसत्तेची िहसंा, दहशतवादाची िहसंा, लोकांनी
त्यांच्या शेजार्यांच्या व त्यांच्या कुटंुिबयांच्या िवरुद्ध केलेली िहसंा. पण या शारीिरक िहसेंपेक्षा
जास्त काही आहे. जागितक तापमानवाढ आिण पर्दषूण यातून आपल्या पृथ्वीवर होत असलेली
धक्कादायक िहसंा आहे. रोगराईची िहसंा आहे, पाण्याच्या दिुभर्क्ष्याची आहे, आिण मुबलक
अन्न असूनही होणार्या दषु्काळाचीही िहसंा आहे.

कायद्याचे राज्य सांगते की कायदा हा सवार्ंना समानपणे लागू असतो, पण आज तो तसा
नसतो. आपण ते दरुुस्त करूच, पण गरज त्यापेक्षाही जास्त करण्याची आहे. आपल्याला
समान आिथर्क संधी हवी आहे आिण समान राजकीय संधी हवी आहे. आपले शासन ज्या
तर्हेने काम करते ते बदलले, जगाची पुनरर्चना केली तरच आज आपल्यासमोर जे आहे त्याला
आपण िभडू शकू.

आपल्या इटंरनेटच्या जगात, आपण आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष द्यायची गरज आहे, ती म्हणजे
ज्ञानाची समान उप्लब्धता. इटंरनेटने याबद्दल दाखवलेली शक्यता िकतीही मोठी असली, तरी
आपण आजही ज्ञान बिंदस्त करत आहोत, बदं िभतंींच्या आडच्या बगीच्यांमध्ये लपवत
आहोत, ते िमळवून स्वतःला िशिक्षत करायचे तर खाजगी व्यक्तींकडून ते िमळवायचा परवाना
घ्यायला लावत आहोत. ज्ञान सावर्ितर्करीत्या उपलब्ध होणे हे आपल्या आजच्या काळाने
दाखवलेले फार मोठे स्वप्न आहे आिण आपल्या िपढीसमोर असलेले आव्हान आहे. ही
आपल्याला सुसंधी आहे, आपण भिवष्यातील िपढ्यांना हा वारसा देऊन जाऊ, सवार्ंना समान
पातळीवर आणून एक पाया रचणारा वारसा, ज्यामुळे लोकशाही समाज या नात्याने आपण
स्वतःचे शासन कसे चालवायचे ते ठरवण्यात सवार्ंना सहभागी करून घेऊ शकू.

…

2016 च्या शेवटी मी सॅमबरोबर केलेल्या पर्वासाने माझे डोळे उघडले. मी 10 वषेर् अमेिरकेत
केलेल्या संघषार्वरचा तो उतारा ठरला. अमेिरकेत कायदा जाहीर केल्याबद्दल माझ्यावर खटला
भरलेला होता आिण फेडरल न्यायाधीशांनी मला सावर्जिनक सुरक्षा मानके बोलायलाच बदंी
केली होती. या माझ्या भेटीत भारतातील जीवनाचे मला दशर्न झालेच, त्याबरोबरच एक
िवश्वास िनमार्ण झाला की संघषर् केला तर आपण हे जग बदलू शकतो.

गांधींच्या आशर्माला िदलेली भेट, राजस्थानमधील भाषणे, िदल्लीमध्ये खासदारांना भेटणे हे
सार ेअनुभव माझ्यासाठी मोलाचा ठेवा आहेत. मी िदल्लीत पोहोचल्या पोहोचल्याच मला कळले
की ही भेट खास असणार आहे. सॅम माझ्या काही तास आधी पोहोचले होते. मी उतरत
असताना िवमानाच्या दाराशीच मला एका अिधकार्याने गाठले व कस्ट्म मधून लवकर बाहेर
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काढले. मी िदनेश ितर्वेदींच्या सरकारी बगंल्यावर पोहोचलो तेव्हा िदनेश यांना मी पर्थमच
समोरासमोर भेटलो. त्या िठकाणी मला एक आकषर्क व्यिक्तमत्त्वाचे उद्योगपती भेटले. त्यांचे
नाव मानव िसंग. त्यांच्या अनेक िवमान कंपन्या होत्या. त्यामध्ये एक हवाई अ◌ॅम्ब्यलुन्स
सेवादेखील होती. ते िदनेश व सॅमचे जुने िमतर् होते. मानव यांनी आम्हाला ताज हॉटेल मधल्या
जपानी उपाहारगृहात नेले होते. आम्ही मात्सुटके सूप पीत असताना व सुशी खात सताना मदर
तेरसेा यांचा िवषय िनघाला.

मानव म्हणाले, " ओह! त्या तर खासच होत्या!" मी त्यांना िवचारले की तुम्ही ितला भेटला
होतात का. मानव हसले आिण त्यांनी मला सांिगतले की त्यांच्या बारशाच्या सोहळ्यात मदर
तेरसेाच पर्मुख व्यक्ती होत्या. मी त्यांना िवचारले तुम्ही कॅथिलक आहात का? ते जोरात हसले
आिण म्हणाले की नाही, त्याने काही फरक पडत नाही, त्या आमच्या कुटंुबाची जुनी मतैर्ीण
होत्या. त्यांनी आपल्या पशैाच्या पािकटातून एक फोटो काढला. तो त्यांचा बाळपणीचा फोटो
होता आिण त्यांच्यासोबत होत्या हसर्या चेहर्याच्या मदर तेरसेा.

मी खूपच पर्भािवत झालो होतो. सॅम मध्येच बोलू लागले. "हो तर, त्या खरोखरच अथक काम
करणार्या होत्या. त्या एकदा िवमानात माझ्याकडे आल्या आिण म्हणाल्या, सॅम, तू हे वाचलचं
पािहजेस." त्यांनी सॅमला बायबलमधील उतार्यांचे काडर् िदले होते. त्या नेहमी असे काहीतरी
करत असत. सॅम यांनी सांिगतले की त्यांनी िदलेले ते काडर् अजून देखील त्यांच्याकडे आहे.

मी म्हटले हे खूपच वेगळे आहे, आपण इथे चौघे जण रातर्ीचे जेवण बरोबर घेत आहोत आिण
त्यातले चक्क दोघेजण मदर तेरसेांना ओळखतात. सॅम आिण मानव हसायला लागले.

िदनेश मदर तेरसेांचे मुख्यालय िजथे आहे त्या कलकत्त्यातून िनवडून आलेले खासदार आहेत.
िदनेश काहीसे लाजत हसले आिण त्यांनी स्पष्टीकरण िदले की ते व त्यांची बायको मदर
तेरसेांना घेऊन सार्या शहरभर त्यांच्या छोट्या गाडीतून िफरवून आणायचे. मदर तेरसेा
पुढच्या सीट वर बसत. त्या िदनेशला आिण त्यांच्या बायकोला गाडी कशी व कुठे चालवायची
याच्या सारख्या सूचना देत असत. शांततेचे नोबेल पर्ाइझ िमळाल्यावर त्या परत आल्या तेव्हा
िदनेश यांनी िदल्लीहून कलकत्ता व नतंर त्यांच्या घरी या पर्वासात त्यांना सोबत केली. "मदर
तेरसेा यांची इच्छाशक्ती जबर होती,” िदनेश म्हणाले.

म्हणजे आम्ही चौघे रातर्ीचे जेवण घेत होतो आिण ितघांची मदर तेरसेांशी व्यिक्तगत ओळख
होती. याने मी खूपच पर्भािवत झालो होतो. भारताकडून मला खूप काही िशकायला िमळणार हे
स्पष्ट होते. हीच ती वेळ होती जेव्हा माझी सत्यागर्ह मोिहम यशस्वी होईल याबद्दलच्या आशेला
पुनरुज्जीवन िमळाले. यरुोप आिण अमेिरकेत मला सहन कराव्या लागलेल्या कायद्याच्या
बडग्याने मी नाराज व हवालिदल झालो होतो आिण भारतात मला आशेचा िकरण िदसू लागला
होता. भारतामध्ये, लोक कदािचत ऐकतील असे वाटले आिण म्हणून मी भारतात वारवंार परत
यायचे असे ठरवले. मला ते करायचे होते, कारण न्यायमूतीर् रानडे यांच्या योग्य शब्दात
सांगायचे तर मला स्वतःला व माझ्या राज्यकत्यार्ंना िशिक्षत करायचे होते. ज्ञानाची कवाडे
उघडी होणे ही आजच्या काळाने आणलेली पर्चंड शक्यता आहे आिण ती पर्त्यक्षात आणणे
आजच्या काळातील मोठे आव्हान आहे. माझे पर्यत्न दपु्पट जोमाने करण्याच्या इराद्यानेच मी
भारतातून परत गेलो.

साबरमती आशर्माला िदलसाबरमती आशर्माला िदलेेल्या भल्या भेेटीबद्दलचटीबद्दलचेे िटपण िटपण
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सॅम िपतर्ोदा, साबरमती आशर्मात, कायर्शाळेत िटपणे काढत असताना

साराभाईजी (हातात फोल्डर), साबरमती आशर्मात नाश्त्याच्या वेळी
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कालर्, सॅम व िदनेश ितर्वेदी, साबरमती आशर्मात फोटोसाठी उभे असताना

कोचराब आशर्मात, िवद्याथ्यार्ंची सूतकताई
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इला भट, कोचराब आशर्मातील गांधी पोस्टकाडेर् पाहताना

साबरमती आशर्मात जमलेल्या िवद्यािथर्नी
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भारत आिण अमभारत आिण अमेेिरकिरकेेमधील ज्ञानाची उपलब्धता,मधील ज्ञानाची उपलब्धता, डॉ. सडॉ. सॅॅम िपतर्ोदा यांनीम िपतर्ोदा यांनी
मांडलमांडलेेली मतली मतेे

जून 14, 2017 , द इजून 14, 2017 , द इंटंरनटरनेेट आकार्इव्ह, सट आकार्इव्ह, सॅनॅ फर्ािन्सस्कोन फर्ािन्सस्को

राजदतू वेंकटेसन अशोक, माझे अनेक वषार्ंपासूनचे िमतर् व अमेिरकेत आिण भारतात अधून
मधून नेहमी एकतर् काम केलेले सहकारी कालर्, आमचे यजमान िम. काहले आिण जमलेल्या
िस्तर्या व पुरूषांनो, गुड इव्हनींग.

मला इथे या खास कायर्कर्मात भारत आिण अमेिरकेतील ज्ञानाच्या देवाण-घेवाणीबद्दल
बोलण्यासाठी आमिंतर्त केले गेले हा खरोखरच मी माझा सन्मान समजतो.

माझा या पर्कल्पातला रस हा खूप सुरुवातीपासूनचा आहे. जेव्हा मनमोहन िसंग यांनी 2006
च्या सुमाराला स्थापन केलेल्या राष्टर् ीय ज्ञान आयोगाचा मी अध्यक्ष होतो तेव्हापासूनचा. त्या
वेळी, 21 व्या शतकात ज्ञानाधािरत अथर्व्यवस्था पुढे नेण्यासाठी भारताला ज्या संस्था आिण
पायाभूत रचनांची बांधणी गरज होती त्यांची बांधणी करण्यात आम्हाला रस होता.

आमचा भर हा मूलतः ज्ञानाच्या उपलब्धतेवर होता, ज्यामध्ये वाचनालये, संपकर्  जाळी,
भाषांतर,े सकारात्मक कृती कयर्कर्म, आरक्षण, राखीव कोटा, बर्ॉडबॅन्डची जाळी यांचा समावेश
केलेला होता. आम्ही सवर् स्तरावरील िशक्षणाचा िवचार केला होता, पर्ाथिमक ते माध्यिमक
शाळा, व्यावसाियक िशक्षण, िवद्यापीठातील िशक्षण, वदै्यकीय िशक्षण, दरू िशक्षण, ओपन सोसर्,
िशक्षकांचे पर्िशक्षण, इ.

त्यानतंर आम्ही ज्ञान िनिमर्तीचा देखील िवचार केला. ज्ञानाची िनिमर्ती कोण करते? ज्ञान
िनमार्ण कसे होते? याबरोबरच आम्ही बौिद्धक मालमत्ता, पेटंट, कॉपीराइट, टर् ेडमाक्सर् आिण,
शेती, आरोग्य आिण लघु आिण मध्यम कारखान्यांमधील ज्ञानाचा उपयोग यांचाही िवचार
केला. आिण सरते शेवटी शासनिकर्येतील ज्ञानाची भूिमका. या सवार्ंच्या पिरणामी, राष्टर् ीय
ज्ञान-जाळ्याची (National Knowledge Network) रचना केली.

आम्ही त्यासाठी िविवध पोटर्लची उभारणी केली त्यामध्ये पयार्वरण, उजार्, पाणी, िशक्षकांचे
पर्िशक्षण अशी िनरिनराळी पोटर्ल्स आम्ही इटंरनेटवर बांधली. आिण शेवटचे म्हणजे महात्मा
गांधींबद्दलचे एक पर्चंड पोटर्ल उभे केले.

माझ्या बालपणी, साधारण 10 वषार्ंचा असताना गांधींच्या िवचारसरणीवर आधािरत शाळेत मी
जात होतो. ितथे गांधींच्या िशकवणीतील सवर् मूल्ये आमच्या दनैिंदन आयषु्यात गंुफली गेली
होती. आम्ही गुजराथी असूनही ओिरसामध्ये राहत होतो आिण माझ्या आई विडलांचा
गुजराथशी एकमेव दवुा होता, तो म्हणजे गांधी. आम्ही आमच्या िवचारात आिण दनैिंदन
जीवनात गांधींना िजवंत ठेवले होते.
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त्याच सुमारास, आम्ही जेव्हा गांधी पोटर्ल वर काम करत होतो तेव्हा, मला कालर् यांनी केलेले
काम सापडले आिण आमचे बधं जुळले. कालर् यांनी एक जीिवतकायर् स्वीकारले होते, सरकारी
दस्तऐवजांतून मानके घ्यायची व ती इटंरनेटवर टाकायची. मला असे वाटले हा अत्यतं
महत्त्वाचा उपकर्म आहे. पण जेव्हा जेव्हा कालर् हे करत असत, तेव्हा तेव्हा सरकार त्यांच्यावर
कोटार्त दावा ठोकत असे.

सवर् सरकारांना असे वाटते की सावर्जिनक मानके, मग ती सुरक्षेबाबत, आगीबाबत िकंवा
इमारतीसाठी केलेली िनयमावली असो, सारी सरकारच्या मालकीची आहेत. ते म्हणतात कालर्
यांनी ती वेबवर टाकल्याने बौिद्धक मालमात्तेच्या कायद्याचे उल्लंघन होते.

मी जेव्हा हे ऐकले तेव्हा माझा उत्साह आणखीनच वाढला कारण माझ्यासाठी तो गांधींच्या
मागार्ने केलेला सत्यागर्हच होता. मी म्हणालो," कालर्, आपण ही लढाई लढली पािहजे. ते
कायद्याने बरोबर असतील पण निैतक दृष्ट्या ते चुकत आहेत.”

[टाळ्या]

ही सारी मानके खर ेतर सावर्जिनक सुरके्षसाठी, सावर्जिनक िहतासाठी बनलेली आहेत. तर मग
सवर्साधारण जनतेसाठी ती उपलब्ध करण्याचे तुम्ही कसे काय नाकारता? मला माझ्या
घरातील िवजेच्या वायिरगंचे मानक िवकत का घ्यावे लागते जेव्हा मला माहीत आहे की वाईट
वायिरगंमुळे आगीचा धोका संभवतो?

सरकार ेतुम्हाला ते करू देत नाहीत. कालर् यांना जगभर या न्यायालयीन खटल्यांना तोंड द्यावे
लागत आहे, अमेिरकेत, जमर्नीत, भारतात – कुठल्याही देशाचे नाव घ्या.

आमचे काम हे यािवरुद्ध लढण्याचे आहे, मुख्यतः निैतकतेच्या आधारावर, की ही
जनतेसाठीची, सावर्जिनक मािहती आहे, ती जाहीर झाली पािहजे, आिण त्याबद्दलचे जुने,
कालबाह्य सरकारी िनयम कोणीच पाळू नयेत

जेव्हा मी इटंरनेटकडे पाहतो आिण इटंरनेटच्या ताकदीचा िवचार करतो तेव्हा माझ्या लक्षात
येते की इटंरनेट मुळे उपलब्ध झालेल्या संधी आिण ज्ञानाचा उपयोग करू शकण्यासाठी जी
मानिसकता असावी लागेल ितच्या आपण फार फार मागे आहोत. मी अनेकवेळा भारताबद्दल
बोलताना म्हणायचो की आपली मानिसकता ही 19 व्या शतकातील आहे, आपल्या येथील
पर्िकर्या या 20 व्या शतकातल्या आहेत आिण 21 व्या शतकातले मािहती यगु आहे.

मानकांच्या बाबत कालर् जे करायचा पर्यत्न करत आहेत त्यातून ते जनतेच्या लक्षात आणून देत
आहेत की आपले कायदे बदलणे गरजेचे आहे.

तुम्ही आजूबाजूला कुठेही पाहा, तुम्हाला िदसेल की पर्िकर्या सवर् कालबाह्य झालेल्या आहेत.
कोठेही कोणीही जुन्या पर्िकर्यांचा सामना करताना तुम्हाला िदसणार नाही, की "हे टाकून
द्यायला हवे. आपण नवीन पर्िकर्या, नवीन कायदे केले पािहजेत." काही थोडे घडते आहे पण
असायला हवे तेवढ्या वेगात काही नाही.

कोड स्वराजकोड स्वराज
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जेव्हा आपण ज्ञानाच्या अथर्कारणाचा िवचार करतो आहे तेव्हा आपल्याला लक्षात येते की ज्ञान
हा भिवष्यातील लोकशाहीचा चौथा खांब आहे. आज, लोकशाहीचे तीन खांब आहेत: कायर्कारी
व्यवस्था, न्यायव्यवस्था आिण वधैािनक व्यवस्था.

आमचा पूणर् िवश्वास आहे की ज्ञान आिण मािहती हे उद्याच्या लोकशाहीसाठी कळीचे मुद्दे
आहेत. पण का कोण जाणे, ही गोष्ट मोठ्या जन समूहांपयर्ंत कायर्क्षमरीत्या खरोखरच पोचलेली
नाही. आज, एका बाजूला, आपले सवर् कायदे आहेत ते कमतरतेच्या अथर्कारणावर आधारलेले
आहेत पण आपण ज्या जगात राहतो ितथे मुबलकतेची अथर्व्यवस्था आहे.

एक उदाहरण म्हणून, आपण भरपूर अन्न िपकवू शकतो, भारतात देखील. काही वषार्ंपूवीर्च
लोकांना िशकवले जायचे की भारतामध्ये 60 कोटी लोकांनाही अन्न पुरवता येणार नाही.
भारताला कंडम समजले जायचे. आज भारत 120 कोटी लोकांना अन्न पुरवू शकतो आिण
िशवाय आणखी िपकवू शकतो. पण असे असतानाही भारतात 20 कोटी लोक उपाशी आहेत
कारण आपण मािहती ततंर्ज्ञानाचा उपयोग करून सवर् काही नीट जुळवून योग्य वेळी योग्य
माणसांना अन्न उपलब्ध करून देणारी यतंर्णा उभी केलेली नाही.

ही ती आव्हाने आहेत ज्यांच्यासाठी नवीन मानिसकतेची आिण नवीन िवचार पद्धतीची गरज
आहे.

हे सवर् मी बराच काळ काम ज्यावर काम करत आहे अशा गोष्टींपाशी मला घेऊन येते. माझा
असा िवश्वास आहे की जगाची मुळापासून पुनरर्चना करण्याची गरज आहे.

कालर् आिण मी जवळ जवळ दोन वषेर् यावर बोलत आहोत. जगाची सवार्ंत अलीकडची पुनरर्चना
केली दसुर्या महायदु्धा नतंर अमेिरकेने ज्यात होते संयकु्त राष्टर्  संघ, जागितक बॅन्क,
आयएमएफ, नाटो, डबल्यूटीओ, जीडीपी, जीएनपी, दर डोई कमाई, बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स,
व्यापारी तूट, आिण सवर् पर्कारचे िनदेर्शांक.

त्या रचने नतंर ताबडतोब वीस वषार्त जगातील वसाहतवादाचा अतं झला. डेंग िज़याओिपगं
आले आिण म्हणाले," मी भांडवलशाही आिण साम्यवाद यांना एकतर् आणणार आहे”. गोबोर्चेव्ह
आले आिण म्हणाले की सोिव्हएत यिुनयनची गरज याच्या नेमकी उलट आहे. त्यांचा पर्योग
फसला, पण अनेक छोट्या छोट्या देशांमधील बिंदस्त ऊजार् मोकळी करण्यात तो देखील
यशस्वी झाला.

पर्त्येक जण त्याच आकांक्षा व्यक्त करत पुढे आला - लोकशाही , मुक्त बाजारपेठ,
भांडवलशाही, मानव अिधकार – तेच सार ेजे जुन्या रचनेचे मूळ िसद्धांत होते. ती रचना
अमेिरकेसाठी चांगली ठरली पण ती आकारानुसार लागू होणारी नव्हती, इष्ट नव्हती आिण
कामास येणारी नव्हती म्हणून जगातील अनेक देशांसाठी ती चांगली ठरली नाही.

मािहती आपल्याला एक नवी रचना िनमार्ण करण्याची संधी देते, अशी रचनी जी समावेश,
मानवी गरजा, नवीन अिथर्क मोजमापे, पुनिनर्िमर्तीक्षम अथर्व्यवस्था, पयार्वरण, उपभोगापेक्षा
सातत्य राखणे, आिण, शेवटी, अिहसंा या गोष्टींवर कें िदर्त असेल.
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[टाळ्या]

पाहा, पुन्हा एकदा गांधींच्या िवचाराने आपण बांधले जातो. माझा असा िवश्वास आहे की गांधी
ही आजच्या काळाची गरज आहेत. पूवीर् कधीही नव्हती एवढी त्यांची आज गरज आहे.

इटंरनेटच्या साहाय्याने आपण गांधींचा िवचार मोठ्या पर्माणात तरुणांपयर्ंत पोचवू शकू. आज
आपल्या जगात इतक्या सार्या गोष्टी आहेत, नवीन ततंर्ज्ञाने आहेत, िनमार्ण झालेल्या शक्यता
आहेत, की त्या लक्षात घेता, भांडणाचे कारणच नाही. पुढील 20 वषार्ंत दीघार्यषु्य, उत्पादन,
अन्न, वाहतूक, संवाद साधने, औषधे, पयार्वरण, ऊजार् यांमध्ये केवढे तरी घडणार आहे.

यामुळे आपल्या समाजांची नव्याने पुनर्रचना करण्यासाठी एक पूणर्पणे नवा मागर् आपल्याला
नक्कीच िमळेल.

आज जगाची पुनर्रचना करण्याबाबत खूपच कमी बोलले जाते. कारण सवर्जण जुन्या रचनेत कैद
झालो आहोत. पर्त्येकाला वाटते आपण अमेिरकेचे अनुकरण केले पािहजे आिण 70 वषार्ंपूवीर्
अमेिरकेने जे टेबलवर ठेवले आहे तेच आपणही केले पािहजे. मी त्यामधील एक आहे जो
ठामपणे सांगू शकतो की ती रचना आता िबलकुल काम करत नाही.

मला असे वाटते की कालर्, इटंरनेट आकार्इव्ह आिण इतर सार ेजे काही करू पाहत आहेत, ते
एका अथीर्, मािहतीचे लोकशाहीकरण आहे, लोकांचे सबलीकरण, लोकांना स्वतःचे भिवतव्य
ठरवण्याचे हक्क देणे, आिण लोकांना त्यांच्या लोकशाहीमध्ये सहभागी व्हायला लावणे आहे.

आज अनेक देशात लोकशाही आहे पण कृतीचे स्वाततं्र्य नाही.

इटंरनेट आकार्इव्ह आिण इटंरनेट हे अशा पर्कारचे दस्तऐवज मोठ्या पर्माणावर लोकांच्या
हातात देत आहेत, आिण केव्हाही, कोठेही, जवळपास िवनामूल्य पद्धतीने ते उपलब्ध करून
देत आहेत, आिण त्यातून जगाच्या भिवष्याला खरोखर पूणर्पणे वेगळे आयाम लाभणार आहेत.

या शक्यतांमुळे मी अत्यतं उत्साहात आहे. मला त्यात सहभागी व्हायचे आहे. आिण आज मला
कालर्बरोबर इथे असण्याची संधी िमळाली याचा मला अत्यतं आनदं होत आहे.

कालर् आिण मी गेल्या वषीर् 2 ऑक्टोबरला भारतात गेलो होतो. आम्ही गांधी आशर्मात एक
मोठा कायर्कर्म आयोिजत केला होता, ितथे मी शभंर एक माणसांची बठैक बोलावली होती.

आम्ही सवार्ंनी एक िदवसभर िवचार केला की गांधींचा िवचार बाहेर कसा पोचवायचा? पर्त्येक
घरामध्ये, समूहाध्ये, शहरामध्ये, देशामध्ये आिण, देशा-देशांमध्ये अिहसंा आपण कशी
पोचवायची?

ददुेर्वाने अिहसंा या िवषयाला वािहलेल्या संस्था या जगात जवळपास नाहीतच. जे लोक
टेबलाभोवती बसून शांततेसंबधंी बोलतात ते सगळे मुळात सनै्यातले आहेत. त्यांना अिहसेंशी
काही देणेघेणे नसते. अिहसंा िशकवली जात नाही.

कोड स्वराजकोड स्वराज
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मी िशकागोमध्ये राहातो आिण मी िशकागोमध्ये 53 वषेर् राहत आहे. मी तुम्हाला सांगतो, की
इथले सार ेततंर्ज्ञान, पसैा आिण सवर् पर्कारचे तज्ज्ञ लक्षात घेऊनही या 53 वषार्त िशकागो
अिजबात बदललेले नाही. आजपयर्ंत कधी झाले नव्हते तेवढे बदंकुीचे गोळीबार अजून सवर्
बाजंूनी होतात.

असे असायचे अिजबात कारण नाही.

तुम्हाला ऐकून आश्चयर् वाटेल की अमेिरकेतील एक टक्के जनता ही तुरंुगात आहे. दर शभंर
माणसंच्यामागे तुरंुगात असणार्यांची जास्तीत जास्त संख्या अमेिरकेत आहेत. मला सांिगतले
गेले आहे की जगातील ही सरासरी दर 1000 माणसांमगे एक आहे, आिण अमेिरकेत दर 100
मणसांमागे 1 माणूस कैदेत आहे. हे आपल्या िवचारापलीकडचे आहे.

माहीती ततंर्ज्ञानाच्या माध्यमातून, आम्ही आज जे काही करत आहोत त्यातून, मला असे
वाटते आपण ज्ञान हे जास्तीत जास्त लोकांपयर्ंत पोचवायला हवे. त्यांना योग्य त्या साधनांनी
सज्ज केले पािहजे, आिण तेच आपण या िठकाणी करत आहोत.

भारतातील 500,000 पुस्तके घेऊन ती इटंरनेट आकार्इव्हवर टाकणे हे पर्चंड काम आहे.
मला माहीत आहे की गुजराथी, बगंाली, ओिरया, तािमळ, िहदंी यांसारख्या भारतीय भाषांमध्ये
अनेक महान पुस्तके आहेत जी जगातील वाचकांना वाचायला िमळत नाहीत.

त्यांना हे ही माहीत नाही की हे सािहत्य िकती अथर्पूणर् आहे. पर्त्येक वेळी सािहत्याबद्दल
बोलताना लोक इगंर्जी सािहत्याबद्दलच बोलतात. तिमळ सािहत्याची आठवण सुद्धा नसते.

दोन मिहन्यांपूवीर् मी माझ्या एका िमतर्ाला भेटलो. तो म्हणाला तिमळनाडू येथील वाचनालयात
त्याने 600 वषार्ंपूवीर्चे एक पुस्तक पािहले आिण त्यातले मुलांच्या संगोपना िवषयीचे पर्करण
त्याने वाचले. तो म्हणाला, "आज मी तो धडा इगंर्जीमध्ये भाषांतिरत केला तर सवर् डॉक्टरांना
आश्चयार्चा धक्का बसेल." पण अशा सार्या सािहत्याला आपण मुकलो आहोत कारण ते
स्थािनक भाषेत आहे.

आपल्याला यतंर्ांद्वार ेभाषांतर करण्याच्या अशा क्षमतांची गरज आहे ज्या िविवध भाषांमधील
चांगली पुस्तके इगंर्जी मध्ये भाषांतिरत करू शकतील. कालर् यांनी पर्यत्न करून काही भारतीय
भाषांमधील पुस्तके इटंरनेट आकार्इव्हमध्ये ठेवली आहेत. हे फार मोठे योगदान आहे. ही एक
चांगली सुरुवात आहे आिण माझी अशी इच्छा आहे की अिधकािधक भारतीय भाषांमधील
पुस्तके इटंरनेट आकार्इव्हवर यावीत.

कालर्, तुम्ही घेतलेल्या कठीण पिरशर्मांबद्दल मला तुम्हाला धन्यवाद द्यायचे आहेत, तुम्ही जे
केले आहे त्याबद्दल मनापासून कौतुक. मला वाटते तुम्ही आम्हाला इटंरनेट आकार्इव्हबद्दल
थोडी जास्त मािहती द्याल. तुम्ही ितथे ठेवलेल्या पुस्तकांबद्दल आिण ितथे काय चालले आहे
त्यासंबधंी आम्हा सवार्ंना थोडेसे िशिक्षत कराल.
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मी इथे इटंरनेट आकार्इव्हमध्ये आहे याचा मला खूप आनदं होत आहे. हे िदवळात
आल्यासारखे आहे. माझ्यासाठी या गोष्टीचे मोठे अपर्ूप आहे कारण हे ज्ञानमिंदर आहे. मला या
इमारतीबद्दल काहीच कल्पना नव्हती. मी या इमारतीबद्दल वाचले होते. कालर् कडून या बद्दल
ऐकले देखील आहे. पण मला इथे येण्याचा पर्चंड आनदं झाला आहे.

मला आशा आहे की मी जास्त वेळा इथे येईन आिण तुमच्या सवार्ंसह काम करीन, आिण इथे
काय चालते आहे ते थोडे फार िशकेन. या बरोबरच मी तुम्हा सवार्ंचे इथे आल्याबद्दल आभार
मानतो.

मचंावर उपिस्थत माझ्या सहकार्यांचे मी आभार मानतो. मला काही महत्त्वाच्या व्यक्तींचा
नावािनशी उल्लेख करायचा आहे कारण ते माझे जवळचे िमतर् आिण कुटंुबीय आहेत, आिण ते
इथे आले आहेत. सुरुवातीला सांगायचे तर माझी स्वत:ची नात आिरया इथे आली आहे याचा
मला फार आनदं आहे.

[टाळ्या]

आज पर्थमच ितने माझे भाषण ऐकले आहे. ती मला सारखी िवचारत असे, की “दादा”, दादा
म्हणजे आजोबा. ती म्हणाली,"तुम्ही कशाबद्दल बोलणार आहात?'' मी म्हटले, " मला माहीत
नाही"

ितने िवचारले, "तुम्ही नोट्स काढल्या आहेत का?” मी म्हटले,"नाही.”

[हशा]

ती म्हणाली, “तुम्ही तुमच्या भारतातल्या फोनच्या कामा िवषयी बोलणार आहात का?” मी
म्हटले, “नाही."

त्यावर ितने िवचारले की "पण तुम्ही मग बोलणार तरी कशावर आहात?" मला आनदं होतो
आहे की ती आज इथे हजर आहे.

माझी मुलगी देखील आली आहे. मी जेव्हा जेव्हा जाहीर भाषण करतो, तेव्हा ितच्याबद्दल
काळजीत असतो, ितला भाषण आवडेल की नाही त्याबद्दल. माझे भाषण जर चांगले झाले नाही
तर ती मला सांगते ," डॅड, ते भाषण काही चांगले नव्हते."

[हशा]

आिण माझी पत्नी इथे आली आहे, माझी सून आहे. माझे जुने िमतर् भारतातील लोकसभा
सदस्य, िदनेश ितर्वेदी त्यांच्या कुटंुिबयांसह, पत्नी व मुलासह आलेले आहेत.

[टाळ्या]

कोड स्वराजकोड स्वराज
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माझे आणखी एक िमतर् रजत गुप्ता इथे आलेले आहेत. आल्याबद्द्ल आभार.

[टाळ्या]

आिण शेवटी माझ्या आणखी एका िमतर्ाबद्दल, िनिशथ देसाई आिण त्याचे सवर् कुटंुबीय मंुबईहून
आलेले आहेत. आभार, िनिशथ भाई.

आिण तुम्ही सवर् आलात, आम्हाला बोलावलेत, आमची सोय केलीत त्याबद्दल आभार.
धन्यवाद.

डॉ. सडॉ. सॅॅम िपतर्ोदा यांनी मांडलम िपतर्ोदा यांनी मांडलेलेी मतली मतेे
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जून 2017 मधील कायर्कर्माच्या वेळी त्या घटनेची नोंद म्हणून इमारतीबाहेर गांधींची पोस्टसर् लावलेली
होती. फोटो शेर्य: डेिव्हड ग्लेन राइन्हाटर्
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मंुबईहून आयात केलेले समोसे, नान, आमर् लस्सी, आिण अनेक पर्कारची लोणची व मसालेदार सुका
मेवा वाढून ठेवलेले होते. फोटो शेर्य: डेिव्हड ग्लेन राइन्हाटर्

इटंरनेट आरकाइव्हमध्ये कायर्कर्माअगोदर समोसे व लोणच्यांचा आनदं घेताना िदनेश ितर्वेदी. फोटो शेर्य:
डेिव्हस ग्लेन राइन्हाटर्.
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कायर्कर्मा अगोदर िवचार िविनमयात मग्न ब्र्यसू्टर काहले आिण सॅम िपतर्ोदा. फोटो शर्ेय: डेिव्हड ग्लेन
राइन्हाटर्

िदनेश ितर्वेदी आिण कुटंुबीय, भाषणे ऐकताना. फोटो शर्ेय: डेिव्हड ग्लेन राइन्हाटर्
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इटंरनेट आकार्इव्ह मध्ये कायर्कर्मानतंर आंबा लस्सीची लज्जत चाखताना. फोटो शेर्य: डेिव्हड ग्लेन
राइन्हाटर्

इटंरनेट आकार्इव्ह मध्ये माननीय राजदतू वेंकटेसन अशोक, पूजेच्या घटेंचे महत्त्व िवषद करताना. फोटो
शेर्य: डेिव्हड ग्लेन राइन्हाटर्
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राजदतू वेंकटेसन अशोक, इटंरनेट आकार्इव्ह या एका चचर्च्या रूपांतिरत इमारतीत असलेल्या इटंरनेट
आकार्इव्ह्च्या ज्ञान मिंदराला एक 20 पौंडाची पूजेची घटंा अपर्ण करण्याच्या कायर्कर्माचे अध्यक्षपद
भूषवताना. फोटो शर्ेय: डेिव्हड ग्लेन राइन्हाटर्
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भारत आिण अमभारत आिण अमेेिरकिरकेेमधील ज्ञानाची उपलब्धता,मधील ज्ञानाची उपलब्धता, कालकालर्र् मालामुद यांनी मालामुद यांनी
मांडलमांडलेेली मतली मतेे

जून 14, 2017, द इजून 14, 2017, द इंटंरनटरनेेट आकार्इव्ह, सट आकार्इव्ह, सॅनॅ फर्ािन्सस्कोन फर्ािन्सस्को

थॅक यू सॅम. ऑक्टोबरमध्ये जेव्हा सॅम भारतभर िवचारमथंन करण्यासाठी िफरत होते, तेव्हा
त्यांच्या बरोबर जोडून घेऊन त्यांच्या मागे मागे िफरताना मला खूप आनदं झाला. आम्ही
साबरमती आशर्मात गांधीजींच्या जयतंीच्या िदवशी बोललो, इिंडयन इिस्टट्यटू ऑफ
इिंजिनयसर् समोर, मेयो बॉइज कॉलेजमध्ये, राजस्थान कें दर्ीय िवद्यापीठात भाषणे िदली आिण
सवर् िठकाणी त्यांच्या चाहत्यांनी त्यांच्याभोवती गदीर् केली, त्यांच्यावर पर्ेमाचा वषार्व केला.
आम्ही गांधी आशर्मात गाडीतून उतरलो तेव्हा कमीत कमी 100 माणसे त्यांच्या भोवती गोळा
होऊन सेल्फी घेत होती.

त्यांनी 50 वषार्ंपेक्षा जास्त भारताला जे िदले, पर्त्येक गावात फोन आणण्यापासून ते अगदी
अलीकडे पतंपर्धानांचे सल्लागार म्हणून केलेल त्यांचे काम, अन्न बॅन्का िनमार्ण केल्या, आिण
अशा अनेक गोष्टी -- म्हणजे फार मोठे योगदान आहे. आज आपण इथे आम्हासोबत आलात
त्याबद्दल आभार.

मला समारोपाचे थोडेसेच िवचार मांडायचे आहेत. पण त्यापूवीर् ज्यांच्या खांद्यावर आम्ही उभे
आहोत अशा काहीजणांचे धन्यवाद मानले नाहीत तर ती मोठी चूक ठरले. कानेर्जी मेलॉन
िवद्यापीठ आिण पर्ोफेसर राज रडे्डी आिण डीन ग्लोिरया सेंट क्लेअर यांनी सुरू केलेल्या
िमिलअन बुक्स (दशलक्ष पुस्तके) पर्कल्पाच्या भिवष्यवेधी पर्यत्नांिशवाय िडिजटल लायबर्री
ऑफ इिंडयाची िनिमर्ती होऊच शकली नसती.

भारतामध्ये िडिजटल लायबर्री ऑफ इिंडया पर्कल्पाचे पर्मुख आहेत मान्यवर संगणक िवशारद
पर्ोफेसर नारायणस्वामी बालकृष्णन. भारतातील िडिजटल लायबर्री पर्कल्प आता भारत
सरकारचा पर्कल्प बनला आहे. भारतभर त्याची 25 स्कॅन सेंटर आहेत, आिण तो एक फार
मोठा पर्कल्प आहे.

या लायबर्रीत 550,000 पुस्तके स्कॅन केली गेली आहेत आिण त्यांपकैी 400,000 आज
इटंरनेट आकार्इव्ह्वर उपलब्ध आहेत. आम्हाला या पर्कल्पाबरोबर काम करण्यामध्ये पर्चंड
आनदं होत आहे.

हा खरोखरच एक अत्यतं विैशष्ट्यपूणर् संगर्ह आहे, िवशेषत: भारतीय भाषांमधील पुस्तके
लक्षात घेता. यात 45,000 पेक्षा जास्त पुस्तके िहदंीत आहेत, 33,000 संस्कृतमध्ये आिण
30,000 बगंालीमध्ये आहेत आिण अशी आणखीन अनेक आहेत. भारतातील एकूण 50
िविवध भाषांमधील पुस्तकांचा यात समावेश आहे.

जेव्हा या िठकाणी पुस्तके इटंरनेट आकार्इव्हमध्ये जमा केली जातात तेव्हा त्यांची मूलभूत
पीडीएफ फाईल बनतेच, िशवाय त्यांच्यावर ओसीआर पर्िकर्या केली जाते..
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ओसीआरच्या बरोबरीने आज त्यांचे रूपांतर ई-पुस्तक, िकंडल आिण टॅबलेटला योग्य त्या
स्वरूपात केले जाते. तुम्हाला पर्गत िनकषांच्या आधार ेसंगर्हातील पुस्तके शोधता येतात,
पुस्तकांमधला मजकूरही शोधता येतो.

आम्ही या संगर्हाबाबत आणखी एक काम करत आहोत, ते म्हणजे मेटाडाटा सुधारायला मदत
करणे. इटंरनेट आकार्इव्ह मधील एक अिभयतंा पुस्तकांची नावे, लेखक आिण इतर मेटाडाटा
यांची फझ्झी तुलना करण्याचा पर्योग करत आहे व त्याद्वार ेपर्त्येक पुस्तकाला आयएसबीएन
आकडा िकंवा खलु्या लायबर्रीचा काडर् कॅटलॉग यांसारख्या त्याची ओळख पटवणार्या खणेुशी
जोडण्याचा पर्यत्न करत आहे.

तुम्ही पाहाल की िडिजटल लयबर्रीतील पर्त्येक पुस्तकाच्या पानाच्या खालच्या बाजूला
पर्ितिकर्या देण्यासाठी जागा ठेवली आहे. अलबटार् िवद्यापीठाचे मान्यवर संस्कृत भाषातज्ज्ञ
पर्ोफेसर डॉिमिनक वुजािस्टक यांनी त्याचा वापर करून त्यांना माहीत असलेल्या डझनावारी
पुस्तकांचा िकतीतरी चांगली मेटाडाटा नोंदवला आहे.

तुम्ही पण हे करू शकता! उदाहरणाथर्, जर तुम्ही गुजराथी बोलत असाल तर आमच्या
13,000 गुजराथी पुस्तकांपकैी काही पुस्तके वाचून पर्ितिकर्या नोंदवून आम्हाला सांगू शकता
की लेखक चांगला आहे, पुस्तक चांगले आहे िकंवा आम्ही ते संगर्हात ठेवले हेच चुकले आहे!
आम्हाला तुमची मदत हवी आहे.

आज आमच्या ज्या दसुर्या संगर्हाबद्दल सांगायचे आहे तो आहे ‘िहदं स्वराज’. हा पर्कल्प
जमवून आणताना मला फार मजा आली. काही िदवसांपूवीर् जेव्हा मी सॅमना भेटायला गेलो होतो
तेव्हा तो सुरू झाला. आम्ही बोलत असताना त्यांनी त्यांचा लॅपटॉप काढला आिण िवचारले
“तुझ्याकडे िस्टक आहे का?”

मी त्याला यूएसबी डर् ाइव्ह िदली आिण आमचे बोलणे चालू रािहले. अखेर त्यांनी मला िस्टकवर
9 िगगाबाईट्सच्या पीडीएफ फाईल्स िदल्या. मी त्यांना िवचारले “काय आहे यात?” त्यांनी
म्हटले, “महात्मा गांधींच्या संपूणर् संकिलत िलखाणाच्या 100 खडंांची नवी इलेक्टर् ॉिनक
आवृत्ती.” मला आश्चयार्चा धक्काच बसला.

नव्या इलेक्टर् ॉिनक संकिलत गांधी सािहत्याचा हा 100 खडंांचा संच साबरमती आशर्माने
िनमार्ण केला आहे. त्याची मुख्य जबाबदारी ही िदना पटेल यांनी घेतली होती. त्यांनी अितशय
मेहनतीने स्वयसेंवकांच्या चमूसोबत काम करून हा इलेक्टर् ॉिनक स्वरूपातला पर्मािणत संच
बनवला आहे. हे खरचे डोंगरा एवढे काम आहे. त्या आता या 100 खडंांची िहदंी आवृत्ती
काढण्याच्या कामासाठी संसाधने गोळा करण्याच्या पर्यत्न करत आहेत आिण मी त्या खडंांची
आतुरतेने वाट पाहत आहे. त्यांच्या बरोबर काम करण्यात फार आनदं आहे.

मी संपूणर् संकिलत सािहत्य इटंरनेटवर टाकल्यानतंर मी नेटवर तशाच पर्कारचे दसुर ेसर्ोत
शोधायला लागलो आिण मला जवाहरलाल नेहरंूच्या िलखाणाचे संपूणर् संकलन सरकारच्या
एका सव्हर्र वर िमळाले. पण ते काही फार चांगल्या पर्कार ेसंघिटत केले नव्हते आिण मी ते
पीडीएफ मध्ये एकितर्त केले. त्यातले तीन खडं उपलब्ध नव्हते. मला त्यापकैी दोन िमळाले व
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ते मी स्कॅन केले आहेत. आिण शेवटच्या खडंाची मागणी नोंदवली आहे. आमच्याकडे 78 पकैी
77 िमळून संच जवळजवळ पुरा झाला आहे.

तशाच पर्कार ेबाबासाहेब आंबेडकरांच्या संपूणर् सािहत्यातील पिहले 20 खडं देखील एका
सरकारी वेब सव्हर्रवर उपलब्ध झाले. आिण मला हे सांगायला आनदं होतो आहे की आम्ही जे
शेवटचे सहा संच उपलब्ध नव्हते तेही आम्ही िमळवले आहेत व संच पूणर् झाला आहे.

या संगर्हात फक्त पुस्तके नाहीत. त्यात गांधीजींनी आकाशवाणीवर केलेल्या 129 भाषणांच्या
ध्वनी-फाईल्स आहेत. पर्त्येकासाठी मी त्यांचे इगंर्जी शब्दांकन िकंवा सारांश बनवला आहे
आिण तोही त्या सोबत ठेवला आहे. भाषण ऐकल्या नतंर आपण इगंर्जी शब्दांकन वाचू शकता.
ितथून िक्लक करून संकिलत सािहत्यात िशरून गांधीजी दसुर्या िदवशी काय म्हणाले िकंवा
त्या आधीच्या िदवशी काय म्हणाले होते ते ऐकू शकता, आिण त्या भाषणांमधून त्यांच्या
आयषु्याच्या आश्चयर्कारक शेवटच्या वषार्त त्यांच्यासोबत िफरू शकता.

गांधीजींच्या आवाजातल्या ध्वनी फाईल्सखेरीज नेहरू, रवींद्र्नाथ टागोर, राजीव गांधी, इिंदरा
गांधी, नेताजी सुभाषचंदर् बोस, पर्ोफेसर राधाकृष्णन, सरदार पटेल, आिण इतरांच्याही ध्वनी
फाइलस उपलब्ध आहेत.

मला सांगायला आनदं होतो की भारत की खोज या 1988 साली दरूदशर्नवर दाखवल्या
गेलेल्या मािलकेचे सवर् 53 भाग देखील या संगर्हात आहेत. नेहरंूनी तुरंुगातल्या कोठडीत
बसून भारताचा इितहास त्यांच्या शब्दात सांगणार ेजे पुस्तक िलहीले त्या िडसकव्हरी ऑफ
इिंडया या आश्चयर्कारक पुस्तकावर ही मािलका आधािरत आहे.

सवर् 53 भागांना इगंर्जीमधील सब-टायटल्स उपलब्ध आहेत. आिण आम्ही बेंगळुरूच्या
नािवन्यपूणर् ‘इ-भाषा' लॅग्वेह सिव्हर्सेस या स्टाटर्-अप बरोबर काम करत आहोत. यांपकैी सहा
भागांसाठी - गांधींवरचे दोन आिण रामायणावरचे दोन भाग धरून - फक्त इगंर्जीच नाही तर
िहदंी, उदूर्, पजंाबी, आिण तेलगू भाषांमध्ये सब-टायटल्स उपलब्ध आहेत. आम्हाला आशा
आहे की सवर् 53 भागांसाठी आम्ही अशाच सब-टायटल्स करू आिण भारतासह सवर्
देशांमधल्या शाळांतील िवद्याथ्यार्ंना त्या उपल्ब्ध होतील.

आमच्याकडे भारताबद्दलची आणखी दोन संसाधने उपलब्ध आहेत

पिहले, मला मािहती मतंर्ालयाच्या सव्हर्सर्वर 90,000 फोटो सापडले. ते सावर्जिनक रीत्या
पाहण्यासाठी उपलब्ध होते पण त्यासाठी फारशी चांगली सोय नव्हती. मी ते सवर् एकतर् केले
आिण त्यापकैी चांगल्या गुणवत्तेचे आिण ऐितहािसक महत्त्वाचे 12,000 फोटो िफ्लकर वर
टाकले आिण त्यांची वगर्वारी केली. तुम्हाला जर आगगाड्यांचे, देवळांचे, गर्ामीण भारताचे,
िकर्केटचे, नेहरू आिण इिंदरा गांधी लहान असतानाचे फोटो पाहायचे असतील, तर ते सारे
फोटो ितथे आहेत.

अखेर, मी ज्यावर माझा सवार्ंत जास्त वेळ खचर् केलेला आहे तो संगर्ह. तो संगर्ह म्हणजे
भारतातील सावर्जिनक सुरके्षसंबधंीच्या तांितर्क मानकांचा संगर्ह, यात 19,000 पेक्षा जास्त
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अिधकृत भारतीय मानके आहेत. ती तुम्हाला इटंरनेट आकार्इव्हवर तसेच माझ्या सव्हर्र वर
law.resource.org इथे सापडतील.

आपले जग आज एक ततंर्वजै्ञािनक जग बनले आहे. जनतेच्या सुरके्षसाठी असलेल्या तांितर्क
मानकांमध्ये या इमारती बांधायचे कोड, कीटकनाशकांचा सुरिक्षत उपयोग, अन्न व मसाल्याच्या
पदाथार्ंवरील पर्िकर्या, कापड िगरण्यांतील यतंर्े, रस्ते व पूल यांची सुरक्षा आिण अनेकानेक
िवषय समािवष्ट आहेत.

यांपकैी बरीचशी मानके कायद्याने बधंनकारक आहेत िकंवा त्यांना कायद्याचे रूप िदलेले आहे.
ते कायदे आहेत. या मानकांना अनुसरल्याचे पर्माणपतर् असल्यािशवाय िवकर्ी करता येत नाहीत
अशी डझनावारी उत्पादने आहेत जसे की िसमेंट, घरगुती इलेक्टर् ॉिनक सािहत्य, खाण्याचे
पदाथर् आिण मोटारीसाठी लागणार ेसािहत्य, इत्यादी.

भारतामध्ये आिण बाहेरदेशी व्यवसाय करायचा तर कारखाने आिण उत्पादने यांच्या
सुरके्षसंबधंीचे भारतालील कायदे माहीत असणे व त्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तुम्ही या
िनयमांनुसार काम केले नाही तर मेक इन इिंडया करू शकत नाही. ही मानके म्हणजेच कायदा.

पण हा अथ्व्यर्वस्थेच्या पलीकडे जाणारा मामला आहे. शहर ेव गांवे सुरिक्षत कशी राहावीत,
धोकादायक पदाथर् कशा पद्धतीने वाहून न्यावेत, शाळा व सावर्जिनक इमारतींमध्ये आगीपासून
बचाव करताना बाहेर पडण्यासाठी योग्य मागर् कसे असावेत, िवजेच्या तारांचे काम सुरिक्षत कसे
करावे याबद्दलचे िनयम भारतातील ही मानके घालून देतात. पर्त्येक शहरातील व्यवस्थापकीय
अिधकारी, शाळेचे मुख्याध्यापक, इमारतीचे मालक आिण संबिंधत सवर् नागिरक यांना ही
महत्त्वाची सरकारी मािहती उपलब्ध असायला हवी.

ही बाब फक्त अथर्व्यवस्थेशी आिण सावर्जिनक सुरके्षशी िनगडीत नाही, ती िशक्षणाशी देखील
जोडलेली आहे. भारतीय मानके ही भारतामधल्या तांितर्क जगतातील सवार्ंत चागल्या पर्मािणत
ज्ञानाचे पर्ितिनिधत्व करतात. ही मानके िवख्यात अिभयतें, सरकारी अिधकारी आिण
पर्ाध्यापक यांनी िवनाशुल्क िदलेल्या वेळातून बनलेली आहेत. ही मानके भारतीय
िवद्यापीठांतील साठ लाख अिभयांितर्की िवद्याथ्यार्ंसाठी एक कळीचे शकै्षिणक साधन आहेत.

भारतातील मानके आम्ही फक्त स्कॅन करून इटंरनेटवर टाकलेली नाहीत. कळीचे महत्त्व
असलेली जवळपास 1,000 मानके आम्ही आधुिनक एचटीएमेल मध्ये रूपांतिरत केली आहेत.
आम्ही िदलेली िचतर्े ही एसव्हीजी या खलु्या िचतर्रूपात रूपांतिरत केली आहेत. तक्त्यांची
पुनमार्ंडणी केली आहे. याचा अथर् आता ही मानके तुम्ही तुमच्या मोबाईल फोनवर बघू शकता,
उत्तम गुणवत्तेची िचतर्े तुम्ही कापून तुमच्या पर्बधंात िकंवा सॉफ्टवेअरमध्ये िचकटवू शकता.
म्हणजेच त्यांची उपयोिगता वाढली आहे.

फक्त भारतातच नव्हे तर सवर् जगभर, सावर्जिनक सुरके्षच्या संदभार्तले तांितर्क कायदे हे जास्त
िकंमतीला िवकले जातात आिण त्यापकैी अनेक कायद्यांत त्यांच्या पर्ती बनवण्यास पर्ितबधं
करणारी कडक कॉपीराइट नोटीस असते. भारतातील राष्टर् ीय इमारत कोडची िकंमत 13,760
रुपये आहे. म्हणजे एका पुस्तकासाठी 213 डॉलर! हे भारतामध्ये झाले. तुम्हाला जर ते
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भारताबाहेरच्या देशांतून घ्यायचे असेल तर त्याची िकंमत आहे 1.4 लाख रुपये. म्हणजे
2000 डॉलर. तेही इमारत बांधणीसाठी बधंनकारक असणार्या कोडसाठी.

कोणाला असे वाटेल की हे अगदी उघड आहे की समाजाच्या सुरक्षाव्यवस्थेचे िनयमन करणारे
आिण कायद्याचा दजार् असलेले हे दस्तऐवज सवार्ंना सहज उपलब्ध झाले पािहजेत. तरीही सवर्
जगामध्ये ते अपमानकारक अटींवर आिण भरमसाट िकंमतीला िवकले जातात. हा जागितक
पर्श्न आहे, राजकारण िकंवा राजकीय भेदाभेदांपलीकडचा पर्श्न आहे.

मी 10 वषार्ंपूवीर् ही पिरिस्थती बदलण्याच्या मागे लागलो, आिण पला फार लांबचा ठरला आहे.
भारतामध्ये आम्ही हे सरकारी दस्तऐवज जास्त खलेुपणाने िवतिरत व्हावेत याबद्दलची आमची
भूिमका मतंर्ालयाला आम्ही िदलेल्या रीतसर अजार्त मांडली. मी केलेल्या या अजार्मध्ये सॅम,
तसेच इटंरनेटचा जनक िव्हटं सफर्  आिण देशभरातील आिभयांितर्की महािवद्यालयांतील
मान्यवर पर्ाध्यापक पर्ितज्ञापतर्ांसह सहभागी झाले.

जेव्हा आमचा अजर् फेटाळला गेला त्यावेळी आम्हीच िदल्लीच्या उच्च न्यायालयात सावर्जिनक
िहत यािचका दाखल केली. ती अजून चालू आहे. माझ्या बरोबर माझे भारतातील दोन
सहकारीपण त्यामध्ये सामील झाले आहेत. एक आहेत वाहतूक अिभयांितर्की िवशारद शर्ी.
शर्ीिनवास कोडाली, आिण दसुर ेआहेत डॉ. सुशांत िसन्हा जेव सवर् न्यायालयातील व्यक्त
झालेली मते आिण सवर् कायदे लोकांना मोफत उपलब्ध करून देणारी सावर्जिनक व्यवस्था
‘इिंडयन कानून’ या वेब साईटचे जनक आहेत.

आमचे उच्च न्यायालयातील वकील आहेत शर्ी. िनिशथ देसाई आिण त्यांची कंपनी आिण माजी
कायदे मतंर्ी आिण माजी िवदेश मतंर्ी माननीय सलमान खिुशर्द. मला आनदं आहे की आज शर्ी.
देसाई आपल्यासोबत उपिस्थत आहेत.

कायदा उपलब्ध आहे वा नाही हा पर्श्न भारतापुरता मयार्िदत नाही, ते जागितक पातळीवरचे
आव्हान आहे. अमेिरकेतील कोटर् ऑफ अपील्स मध्ये आमचा असाच खटला चाललेला आहे.
आिण यरुोपात आम्ही जमर्नीमधल्या न्यायालयात यरुोिपयन यिुनयनच्या सुरक्षा मानकांचे वाचन
करणे व ते पर्सािरत करण्याचा नागिरकांना हक्क असला पािहजे यासाठी दावा केला आहे.
आमच्या अमेिरकेतील खटल्यासाठी कोलिंबया पर्ांतामध्ये चाललेल्या या खटल्याचे वकील
आहेत ‘इएफएफ’ आिण ‘फेिन्वक व वेस्ट’ आिण मला आनदं होतो आहे की इएफएफचे िमच
स्टोल्झ हे आज पर्ेक्षकांमध्ये हजर आहेत.

या जागितक पातळीवरच्या कायद्याच्या मोिहमेचे एक विैशष्ट्य असे आहे की शर्ी. देसाई आिण
शर्ी. खिुशर्द सकट हे सवर् वकील िवनामोबदला काम करत आहेत. जगभरच्या नऊ वकील
कंपन्या आम्हाला सरकार िवरुद्धच्या या लढ्यात साहाय्य करत आहेत आिण हजारो तास
मोफत खचर् करत आहेत.

याचे कारण इतकेच की त्यांचाही िवश्वास आहे की ज्या देशांमध्ये कायद्याचे राज्य आहे अशा
िठकाणी कायदे हे लोकांना उपलब्ध झाले पािहजेत कारण कायद्याबद्दलचे अज्ञान हे कारण गर्ाह्य
धरले जात नाही. कायदे हे सवार्ंना वाचण्यासाठी उपलब्ध झाले पािहजेत कारण लोकशाहीमध्ये
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कायदे लोकांच्या मालकीचे असतात आिण सरकार लोकांसाठी काम करते. कायदे आपल्याच
मालकीचे आहेत. आपले हक्क आिण कतर्व्य माहीत असणे हे जागृत नागिरक असण्याचे
द्योतक आहे. लोकशाही त्यावरच अवलबंून असते.

गांधीजी दिक्षण अिफर्केत होते ते फक्त वकील कधीच नव्हते. ते पर्काशक देखील होते.
न्यायालये आिण अजर्िवनतं्या या मागार्ने त्यांनी जग बदलायचा पर्यत्न केलाच परतंु त्या काळात
उपलब्ध असलेली सामािजक माध्यमे देखील वापरली. ते ब्लॉगर होते, ते बातम्या संकिलत
करत. ते पर्काशनाच्या व्यवसायातील अद्ययावत उच्च ततंर्ज्ञान वापरत.

त्यांनी जेव्हा िफिनक्स आशर्माची सुरुवात केली तेव्हा त्यांनी पर्थम काय केले असेल तर डबर्न
मधील छापखान्याचे सवर् भाग वेगळे केले, पर्त्येकी 16 बलैांनी ओढलेल्या चार मोठ्या
बलैगाड्यांमध्ये ते लादले आिन तो छापखाना उचलून त्या जगंलात नेला.

जेव्हा ते िफिनक्स येथील नवीन जागी पोहोचले तेव्हा ितथे अजून इमारतीच नव्हत्या. त्यांनी
पर्थम जी इमारत बांधली ती छापखान्यासाठी. ती बनेपयर्ंत त्यांनी बाहेरच मुकाम ठोकला होता.
िफिनक्स मध्ये सवार्ंनी िखळेजुळणी िशकून घेतली होती, पर्त्येकजण छापखान्यात काम करत
असे.

याला गांधीजी ‘भाकरीचे शर्म’ म्हणत, रोज स्वत:च्या हाताने काहीतरी करणे. बायबलच्या
जेनेिसस 3.19 मध्ये म्हटले आहे की “तुमच्या कपाळाचा घाम गाळूनच तुम्ही स्वतःचे अन्न
िमळवाल” आिण ही िशकवण गांधीजींच्या तत्त्वज्ञानाचा गाभा बनली. गांधीजी म्हणाले:

“बुद्ध्या केलेले भाकरीचे शर्म हे केव्हाही उच्च कोटीची सामािजक सेवा आहेत. कारण
माणसाने स्वतःच्या शर्माने देशाच्या उपयोगी संपत्तीत भर घालणे यापेक्षा आणखी चांगले काय
असू शकते? ‘करणे’ म्हणजेच ‘असणे.’”

हे एक उल्लेखनीय िवधान आहे. सवार्ंनी िवचारात घ्यायला हवे असे िवधान. आपण सवार्ंनी
भाकरीचे शर्म केले पािहजेत, आिण आपण सवार्ंनी गांधी म्हणाले तसे सावर्जिनक कामगार
बनले, आपला समाज अिधक चांगला करण्यासाठी झटणार ेलोक. याला गांधीजी “आत्मिहता
ऐवजी सेवेचा धडा” म्हणत. भाकरीचे शर्म आिण सावर्जिनक िहताचे काम ही गांधींच्या
तत्त्वज्ञानाची दोन पायाभूत तत्त्वे आहेत. या िशकवणीनेच लोकांना एका समान उिद्दष्टाने एकतर्
येण्याची स्फूतीर् िदली.

आजचे आपले जग गोंधळात टाकणार ेआहे. मी 15 वषेर् वॉिशगं्टन डीसी येथे काम केले आिण
आपले सरकार एवढे िवस्किळत झालेले पूवीर् कधीही पािहले नव्हते. फक्त अमेिरकेतच एवढी
अनागोंदी आहे असे नाही, पण एवढे नक्की आहे की आपणच ही अनागोंदी अभूतपूवर् स्तरावर
नेली आहे.

सवर् जगभर पाहा, यदु्धे चालू आहेत, राज्यांराज्यांमध्ये िहसंा चालू आहे, पण त्याबरोबरच
राज्यांची त्यांच्याच लोकांवरची िहसंा, लोकांची आपपसात होणारी िहसंा, िस्तर्या व मुलांवरची
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होणारी िहसंा आिण नुसते वेगळे असलेल्या लोकांवर होणारी िहसंा चालू आहे. दहशतवादाच्या
धक्कादायक व भयकर घटना घडत आहेत.

इच्छाशक्ती असेल तर ज्यांचे िनराकरण आपण करू शकतो असे दषु्काळ आिण रोग आहेत.

आिण आपल्या गर्हावर आपण करत असलेली धक्कादायक िहसंा देखील आहे. या पूवीर् ती
िहसंा आपण अज्ञानातून केली असेल पण आज पिरणामांची पूणर् कल्पना असूनही ती आपण
करत आहोत.

एक व्यक्ती म्हणून, स्वतःला तोडून घेण्याचा मोह मोठा आहे, आपल्या आवाक्या बाहेरच्या
गोष्टींकडे दलुर्क्ष करून आपले दनैिंदन आयषु्य जगत राहण्याचा, सावर्जिनक जीवनातून अगं
काढून घेण्याचा, आपल्या नेत्यांना जबाब-दार न धरण्याचा मोह मोठा आहे. पण असे करणे
चुकीचे ठरले.

जॉन एफ केनेडी यांनी एकदा म्हटले होते की जर आपण शांततापूणर् कर्ांती करण्याचे मागर्
अशक्य करून टाकले तर िहसंक मागार्ने कर्ांती होणे अिनवायर् आहे. मी तुमच्यासमोर मांडू
इिच्छतो की जगात िकतीही अनागोंदी असू दे, ितथे आशेचा िकरण देखील आहे. इटंरनेटमुळे
जागितक पातळीवर सावर्ितर्क संवाद साधणे शक्य होते तसेच जगातील ज्ञान सार्यांना उपलब्ध
होऊ शकते. हे कर्ांतीचे शांततामय मागर् आहेत, पण आपण ते स्वीकारले तरच.

िशक्षणाने आपण आपला समाज बदलू शकू. आपण आपल्या मुलांना िशिक्षत केले पािहजे.
आपण आपल्या शासनकत्यार्ंना िशिक्षत केले पािहजे. आपण स्वतःला िशिक्षत केले पािहजे.

जॉन अ◌ॅडम्स यांनी िलहीले आहे की अमेिरकेमध्ये कर्ांती होऊ शकली कारण अमेिरकेचे
स्थापनकतेर् हे िशिक्षत आिण इितहासाचे जाणकार स्तर्ी-पुरुष होते. त्यांनी म्हटले आहे की
“अज्ञान आिण िववेकशून्यता ही मानवजातीच्या िवनाशाची दोन मोठी कारणे आहेत.” त्यांनी
म्हटले आहे की नागिरक सुजाण नसतील तर लोकशाही काम करू शकणार नाही. त्यांनी असे
म्हटले आहे की “ज्ञानाची साधने ही हळुवारपणे आिण पर्ेमाने जोपासली पािहजेत. आपण
वाचण्याचे, िवचार करण्याचे, बोलण्याचे आिण िलहीण्याचे धाडस दाखवले पािहजे. पर्त्येक
स्तरावरील आिण स्थानावरील लोकांनी आपले लक्ष जागे केले पािहजे आिण आपल्या िनधार्रात
पर्ाण भरले पािहजेत.”

भारतामध्ये, स्वराज्यासाठीच्या ज्या धाडशी आिण दीघर् लढ्यातून एक नवीन देश िनमार्ण
झाला – ज्या लढ्यातून ते पर्िसद्ध ‘िटर्स्ट िवथ डेिस्टनी’ (िनयितला िदलेले वचन) पूणर् झाले
– ज्या लढ्याने सवर् जगाला कृतीशील होण्यास उद्युक्त केले – तो लढा देखील सुजाण
नागिरकांच्या आधारावर उभा रािहला होता. ही नागिरकांची जाणीवपूवर्क केलेली लढाई होती.
गांधीजींनी न्यायमूतीर् रानडे यांचेच शब्द उद्धतृ केले होते जेव्हा ते म्हणाले की आपण आपल्या
शासनकत्यार्ंना इशारा द्यायचा तर स्वत:ला िशिक्षत करणे आवश्यक आहे.

ज्या स्तर्ी-पुरूषांनी नेतृत्व करून भारताला आधुिनक जगात आणून पोचवले ते सार ेिवद्वान
होते, इितहासतज्ज्ञ होते आिण नेते होते. नेहरंूनी कैदेत िलहीलेले आश्चयर्कारक पुस्तक पाहा.
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घटनेचा मसुदा ज्यांच्या नेतृत्वाखाली बनला त्या डॉ आंबेडकरांची पर्चंड िवद्वत्ता पाहा. पर्ोफेसर
राधाकृष्णन यांना िमळालेली जगभरातली मान्यता पाहा, ते एक मान्यवर नेते असूनही आपल्या
संपूणर् कारकीदीर्च्या काळात िवद्वान म्हणूनही सतत सिकर्य रािहले.

भारत आिण अमेिरका या दोन्ही जगातल्या सवार्त मोठ्या लोकशाही देशांत राहणार ेआपण,
आपल्यावर तर खास जबाबदारी आहे की आपण सुजाण नागिरक असले पािहजे. आपण
कृतीशील नागिरक असले पािहजे, आपण भाकरीचे शर्म केले पािहजेत, आपण सावर्जिनक काम
केले पािहजे.

ज्ञान सावर्ितर्करीत्या उपलब्ध होणे, ही आजच्या काळातली पर्त्यक्षात न आलेली महान शक्यता
आहे. आपण सुजाण होऊन, आपल्या मुलांना िशिक्षत करून, आिण काळाच्या िनषु्ठर हल्ल्याने
िनिष्कर्य बनण्याऐवजी जग बदलण्यासाठी लढून, आपण सगळे पर्गतीच्या रस्त्यावर चालू शकू,
आिण मािटर्न ल्यूथर िकंग नेहमी म्हणायचे तसे, “वेडेवाकडे रस्ते सरळ बनतील आिण दगडाचे
खडकाळ रस्ते गुळगळीत बनतील” आिण शेवटी आपण हातात हात घालून त्या डोंगरावरच्या
पर्काशमान शहरात पोचू, िजथे असेल एक लायबर्री ज्या िठकाणी सवर् ज्ञान सवार्ंना उपलब्ध
असेल, एक खलुी लायबर्री, एक अशी लायबर्री जी आपण भिवष्यातील िपढ्यांना भेट म्हणून
सोपवू शकू.

कृपया आम्हाला ही लायबर्री बांधायला मदत करा. हे भाकरीचे शर्म आहेत. हे सावर्जिनक काम
आहे.

जय िहदं! देव अमेिरकेचे भले करो! धन्यवाद!
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एका वयस्कर मुिस्लम स्तर्ीला मतपितर्का िदली जात असताना, जामा मिस्जद, िदल्ली, जानेवारी 1952.

सेंटर्ल असेम्ब्लीच्या िनवडणकुीचे एक मतदान कें दर्, िदल्ली, 1946
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िदल्ली म्यिुनिसपािलटीच्या िनवडणकुा, ऑक्टोबर 15, 1951

पुसली न जाणारी शाई लावताना, जानेवारी 1952
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िदल्लीजवळच्या नागलोई गावातील गावकर्यांना मतदान िस्लप िदल्या जाताना, सप्टेंबर 1951.
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CWMG, खडं 71 (1939-40), पान 337, रामगढ कॉन्गर्ेसमध्ये डॉ. राजेंदर् पर्साद यांच्या बरोबर

CWMG, खडं 72 (1940), दशर्नी पान, िदल्लीत जमनालाल बजाज यांच्या सोबत.
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िडिजटल यिडिजटल युगुातील सत्यागर्ह:गातील सत्यागर्ह: एक व्यक्ती काय करू शकतएक व्यक्ती काय करू शकतेे??

कालकालर्र् मालामुद, न मालामुद, नॅशॅनल हशनल हेेराल्ड, जुलराल्ड, जुलै ै8, 2017, हीरक महोत्सवी िवश 8, 2017, हीरक महोत्सवी िवशेेषांकषांक

ज्ञान मोफत आिण सवार्ंना उपलब्ध करून देण्याची एक खास संधी इटंरनेटने आपल्या िपढीला
िदली आहे. अमेिरका आिण भारतातील सरकारांनी यासाठी त्यांच्या वाटेत कसे अडथळे
िनमार्ण केलेले आहेत ते लेखक सांगत आहेत.

आपले जग आज अिस्थरतेच्या फेर्यात सापडलेले आहे. िबनकारणाची िहसंा आिण दहशत
जगातल्या कानाकोपर्यात पसरली आहे. जगासमोर हवामानाचे महासंकट उभे आहे. जर
आपण कृती केली नाही, (आिण सध्या आपण िनिष्कर्य आहोत) तर उत्पन्नातील िवषमता
वाढत जाते आहे, भूक आिण दषु्काळ यांची व्याप्ती वाढत आहे. समोर एवढी मोठी संकटे
असताना, एक व्यक्ती काय करू शकणार?

माझ्या मते आपल्याला दीपस्तभंापर्माणे वाट दाखवणार्यांच्या, दशकानुदशके ज्यांनी जगातल्या
चुका सुधारण्यासाठी लढा िदला, त्यांच्या िशकवणीत याचे उत्तर सापडेल. भारत आिण
अमेिरका या आजच्या आधुिनक जगातल्या सवार्त मोठे लोकशाही देश आहेत – त्यांच्याकडे
पाहून सापडेल. भारतामध्ये गांधी आिण नेहरू आिण सवर् स्वाततं्र्य सिैनकांची िशकवण अजूनही
स्फूतीर् देते. आिण अमेिरकेमध्ये आपण वळू शकतो मािटर्न ल्यूथर िकंग, थरगुड माशर्ल आिण
वषार्ंनुवषेर् नागरी हक्कासाठी कडवेपणाने लढणार्या इतर सार्या लोकांकडे.

एक व्यक्ती म्हणून कृती करायची तर त्याची गुरुिकल्ली आहे सातत्य आिण कें िदर्त लक्ष.
सातत्याचा अथर् हा की जग बदलणे म्हाणजे फेसबुक वरचा एक क्षण िकंवा एखादे ट्वीट नाही.
सातत्याचा अथर् हा की चुकांची दरुुस्ती करण्यासाठी, स्वत:ला, आपल्या नेत्यांना िशिक्षत
करण्यासाठी कदािचत अनेक दशके जावी लागतील. स्वत:ला िशिक्षत करा, हेच गांधीजींनी
दिक्षण अिफर्केमध्ये व भारतात कॉंगर्ेसला सांिगतले, की निैतक मूल्ये आिण चािरत्र्य यांच्यावर
लक्ष कें िदर्त करा. ज्यांना आज नेतृत्व करण्याची इच्छा आहे अशा सवार्ंनी हा धडा आत्मसात
करायला हवा.

जे करायचे त्यावर लक्ष कें िदर्त करणे हा गांधीजी आिण अमेिरकेत िकंग यांनी िशकवलेला सवार्ंत
मोठा धडा आहे. तुम्हाला जी महत्त्वाची वाटते अशी एक नेमकी गोष्ट घ्या आिण ती बदलायचा
पर्यत्न करा. काहीतरी खरखेरु ेकरा. ध्येय िविशष्ट ठेवा: िमठावरचा कर रद्द करणे, एका
टेबलावर जेवण्याचा अिधकार, एका शाळेत िशकण्याचा अिधकार, िनवडणकुीत मतदान
करण्याचा अिधकार, बटाईने शेती करण्याच्या पद्धतीचा अतं.

मी गेल्या काही दशकांमध्ये एक िविशष्ट ध्येय समोर ठेवून काम केले आहे. ते ध्येय म्हणजे
कायद्याचे राज्य बळकट करणे. जॉन एफ केनेडी एकदा म्हणाले की आपण जर कर्ांतीचा
शांततापूणर् मागर्च अशक्य करून टाकला तर िहसंक मागार्ने कर्ांती होणे अिनवायर्च आहे.
न्यायपूणर् समाजात, पर्गत लोकशाहीमध्ये आपण, म्हणजे जनतेने, स्वतःचे शासन ज्या
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िनयमानी होणार ते िनयम स्वतः िनवडलेले असतील, ते माहीत करून घेतलेले असतील आिण
जग अिधक चांगले करण्यासाठी ते बदलण्याची क्षमताही ितने ठेवलेली असेल.

>साव>सावर्र्जिनक सुरक्षजिनक सुरकेे्षसाठी असलसाठी असलेेल्या मानकांच्या उपलब्धतल्या मानकांच्या उपलब्धतेवेर बवर बंधंनधनेे का आह का आहेेत?त?

आपल्या आधुिनक जगात काही िवशेष िनयम असतात आिण ते िनयम म्हणजे सावर्जिनक
सुरके्षसाठी असलेले िनयम. सुरिक्षत घर ेव कायार्लये कशी बांधायची, कारखान्यांमध्ये
कामगारांचे यतंर्ांपासून संरक्षण कसे करायचे, कीटकनाशके कशी वापरायची आिण वाहनांची
सुरक्षा, आपल्या जलपर्वाहांचे व समुदर्ाचे संरक्षण कसे करायचे आिण यांसारख्या अनेक
पर्श्नांबद्दल ही तांितर्क मानके िनदेर्श देतात. मानके आपल्यासाठी असलेल्या कायद्यांमधील
महत्त्वाचे कायदेच आहेत.

काही थोडे अपवाद सोडता, कायद्यांचा दजार् असलेल्या सावर्जिनक सुरके्षच्या या
िनयमावल्यांची उपलब्धता सार्या जगभरात मुद्दामच संकुिचत ठेवली गेली आहे. अमेिरकेमध्ये
अनेक िबगर-सरकारी संस्था एकतर् येऊन इमारती आिण आगीच्या संदभार्त िनयमावली तयार
करतात आिण नतंर त्यांचा कायदा बनतो. तरीसुद्धा त्या मानकांच्या एका पर्तीची िकंमत शेकडो
डॉलर ठेवलेली असते, आणखी त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचे हक्क कॉपीराइटखाली राखून
ठेवले जातात त्यामुळे कोणतीही व्यक्ती त्या खाजगी पाटीर्कडून परवाना घेतल्यािशवाय कायदा
कुणाला सांगू शकत नाही.

भारतामध्ये असेच आहे, फरक एवढाच की या िठकाणी सरकारच या महत्त्वाच्या सुरक्षा
मािहतीच्या िवतरणावर मयार्दा आणण्यास जबबदार आहे. ब्यरुो ऑफ इिंडयन स्टॅन्डड्सर्ने या
सवर् मानकांवर हक्क सांिगतले आहेत. आिण ते खूप महाग िकंमतीत िवकले जातात. राष्टर् ीय
इमारत मानकाची िकंमत रुपये 13,760 इतकी पर्चंड आहे. ब्यरुोचे असे म्हणणे आहे की ही
अितमहत्त्वाची सावर्जिनक सुरक्षा मानके ही त्यांची खाजगी मालमत्ता आहे आिण ज्या कुणाला
हा कायदा वाचायचा िकंवा सांगायचा असेल तर त्याला त्यांच्याकडून परवाना काढणे आिण
त्यासाठी फी देणे आवश्यक आहे. आिण सवार्ंत महत्त्वाचे म्हणजे ब्यरुोच्या परवानगीिशवाय
कोणीही या कायद्याची अिधक उपयोगी आवृत्ती काढू शकत नाही. अशी आवृत्ती काढायला
ब्यरुोची परवानगीच नाही.

मी असे ऐकले आहे की सरकारचे सवर् िवभाग िमळून बनलेल्या आपित्त िनवारण टास्क फोसर्ची
बठैक झाली आिण त्यांनी सुचवले की तातडीच्या उपायांशी जोडलेल्या सवर् सरकारी
अिधकार्यांकडे या महत्त्वाच्या सुरक्षा कोडची पर्त असली पािहजे, त्यावेळी ब्यरुो उभे रािहले व
त्यांनी सांिगतले की पर्त्येक अिधकार्याने त्यांच्याकडून 13,760 रुपये देऊन रीतसर
लायसन्स अ◌ॅगर्ीमेंट केल्यावरच ते या सवर् अिधकार्यांना हा दस्तऐवज देऊ शकतील. आिण
मानकाची पर्त काढायला परवानगी नसेल.

मी ही पिरिस्थती बदलण्यासाठीचे पर्यत्न दहा वषार्पूवीर् पासून सुरू केले आहेत. मी िजचा पर्मुख
आहे त्या एका छोट्याशा िबगर-सरकारी सस्थेने कायद्याचा दजार् असलेले जगभरचे कोड
िवकत घ्यायला सुरुवात केली. मी अमेिरकेतील फेडरल पातळीवर बधंनकारक असलेले

कोड स्वराजकोड स्वराज
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1,000 पेक्षा जास्त कोड िवकत घेतले, स्कॅन केले आिण ते इटंरनेटवर टाकले. भारतामधली
सवर्च्या सवर् सुरक्षा मानके म्हणजे 19,000 मानके मी िवकत घेतली आिण इटंरनेटवर टाकली.

आम्ही त्या सुरक्षा मानकांच्या छापील पर्ती घेऊन फक्त स्कॅन केल्या नाहीत. आम्ही त्यांपकैी
महत्त्वाचे दस्तऐवज हे परत टाईप केले आिण त्यांचे आधुिनक वेब पेजमध्ये रूपांतर केले,
त्यातील आकृत्या पुन्हा काढल्या आिण मजकूर आधुिनक टाईपमध्ये आणला. आम्ही ती
मानके अशा रीतीने कोड केली की अधं व्यक्ती देखील त्या कोडचा कायर्क्षम पद्धतीने उपयोग
करू शकेल. आम्ही ही मानके ई-पुस्तके या रूपातही बनवली, त्या मानकांच्या मजकुरात
एखादी गोष्ट/शब्द शोधता येईल अशीही सोय केली, बुकमाक्सर् िदले आिण सुरिक्षत
वेबसाईटवर उपलब्ध केली.

>अम>अमेेिरका व भारत दोन्ही सरकारिरका व भारत दोन्ही सरकारे ेनाख नाखूषूष

सत्ताधारी नाखूष होते. अमेिरकेत आम्हाला सहा पक्षकारांनी सहा खटल्यात गंुतवले आहे आिण
आमची कायदा सांगण्याच्या हक्काची केस अमेिरकेतील कोटर् ऑफ अपील यांच्यासमोर दाखल
झाली आहे. भारतामध्ये ब्यरुोने आम्हाला आता कुठलेही कोड िवकत द्यायला नकार िदला
आहे आिण त्यासाठी आम्ही मतंर्ालयात केलेला अजर् फेटाळला गेल्यानतंर आम्ही आमच्या
सहकार्यांबरोबर भारतामध्ये एक जनिहत यािचका दाखल केली आहे जी सध्या िदल्लीच्या उच्च
न्यायालयात दाखल आहे. आमचे सवर् वकील हे खटले िवनामोबदला, ‘पर्ो-बोनो’ चालवत
आहेत, पण एका पर्कार ेत्यांनी आम्हाला ही केस लढवण्यासाथी िदलेल्या वेळाच्या स्वरूपात
10 लक्ष डॉलर देणगी िदली आहे.

एका बाजूला आम्ही न्यायालयात न्याय मागत असतानाच आम्ही हे दस्तऐवज इटंरनेटवर
दरवषीर् करोडो लोकांना उपलब्ध करून िदले आहेत. िवशेषतः भारतीय मानके ही भारतीय
इिंजिनयिरगं संस्थांमधील िवद्याथीर् आिण िशक्षक यांच्यात फारच लोकिपर्य आहेत कारण
अिभयांितर्की िवद्याथ्यार्ंना िशक्षणासाठी कळीची ठरणारी ही मानके त्यांना सहज उपलब्ध होतात
याचा त्यांना आनदं वाटतो.

पर्त्येक िपढीला एक संधी असते. इटंरनेटने आपल्या जगाला जागितक पातळीवर संपकर्  व
ज्ञानाच्या उपलब्धतेची संधी िदली आहे. माझे लक्ष्य हे सरकारी अिभलेख आिण आपल्या
महान लोकशाहीमधील कायदे यांच्यावर आहे पण हे त्या महान संधीचा एक अगदीच छोटा भाग
आहेत.

आपली उडी त्यापलीकडे असली पािहजे. आजच्या आपल्या आधुिनक जगात सािहत्य, तांितर्क
दस्तऐवज, कायदे िकंवा कुठल्याही ज्ञानभांडाराच्या उपलब्धतेवर मयार्दा घालण्यास कोणतेही
सबळ कारण नाही. भतर् ृहरीचे नीतीशतकम आपल्याला िशकवते त्यानुसार, “ज्ञान हा असा
खिजना आहे जो पळवला जाऊ शकत नाही.” ज्ञान हे सवर् माध्यमांतून सवार्ंना खलेु असले
पािहजे.

सावर्ितर्क पातळीवर ज्ञानाची उपलब्धी आिण कायद्याचे राज्य हा असा मागर् आहे की ज्यामुळे
आज ओलांडण्यास अशक्य वाटणार ेअडथळे आपण ओलांडू शकू. पण हे तेव्हाच शक्य होईल

िडिजटल यिडिजटल युगुातील सत्यागर्ह:गातील सत्यागर्ह:
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जेव्हा आपण गांधींनी अनेकदा सांिगतल्यापर्माणे आपण सार ेसावर्जिनक कायर् करू.. आिण हे
तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा आपण नेमके िविशष्ट उिद्दष्ट डोळ्यासमोर ठेवून सातत्याने आिण
पद्धतशीरपणे कामाला लागू.

मािटर्न ल्यूथर िकंग यांनी सांिगतले आहे की बदल अपिरहायर्तेची चाके लावलेल्या गाडीतून
आपोआप येत नाही, त्यासाठी सातत्याने लढावे लागते. आपण जग बदलू शकतो पण त्यासाठी
संघषर् करावा लागतो. आिण आपण तसे केले तर आपण एकतर्पणे त्या रस्त्याने चालू शकतो
िजथे ज्ञान सवार्ंसाठी उपलब्ध असेल, आिण डोंगरावरच्या त्या पर्काशमान शहरात पोचू शकतो
िजथे न्याय पाण्यासारखा सहज वाहत असेल आिण सदाचरण एखाद्या पर्चंड झर्यासारखे.
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शांघायच्या यगं पायोिनअसर् पॅलेसला भेट देताना, ऑक्टोबर 28, 1954

पेनिसल्व्हेिनयामधील पर्ेिसडेंट ऐसेनहॉवर यांच्या शेतावर, िडसेंबर 16, 1956
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नवी िदल्ली येथे बालिदन साजरा करताना पर्धान मतंर्ी नेहरू, नोव्हेंबर 14, 1957
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भूतानमधील त्यांच्या भेटीसाठी ज्या कामगारांनी रस्ता बनवला त्यांच्यासोबत पर्धान मतंर्ी, सप्टेंबर 16,
1958.
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CWMG, खडं 73 (1940-41), दशर्नी पान, व्हाइसरॉयच्या भेटीला जाताना, िशमला

CWMG, खडं 84 (1946), पान 81, जवाहरलाल नेहरंूसोबत
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मािहतीचा अिधकार, ज्ञानाचा अिधकार:मािहतीचा अिधकार, ज्ञानाचा अिधकार: डॉ. सडॉ. सॅॅम िपतर्ोदा यांची मतम िपतर्ोदा यांची मतेे

हहॅजॅ-गीक गीक-अप (जाहीर भाषण: पाहज-गीक गीक-अप (जाहीर भाषण: पाहुुण्या गीक्सचण्या गीक्सचेे) एनय) एनयूएूमए बएमए बेंेंगळगळुुरू, ऑक्टोबर 15,रू, ऑक्टोबर 15,
20172017

िमतर् हो, गुड आफ्टरनून. तुमच्या सोबत असणे हा मला माझा िवशेष सन्मान वाटतो.

मला कल्पना नव्हती मी कशाला सामोरा जाणार आहे. मी इथे आलो तेव्हा कालर् यांनी मला
सांिगतले की आज दपुारी एका सभेला जायचे आहे आिण काय करायचे आहे याची काल त्यांनी
मला याची थोडीशी पाश्वर्भूमी सांिगतली होती म्हणून आज मी एनयूएमए येथे आलो, आिण मी
त्याला िवचारले “आपण नक्की त्याच जागी आलो आहोत ना?”

पण मला तुम्हा सार्यांना बघून खूप आनदं होतो आहे. तुम्ही सारी तरुण मडंळी भारतात जे
काही करत आहात ते पाहून मी अश्चयर्चिकत होतो, मला तुम्हा लोकांचा अिभमान वाटतो.
मला एक कोणीतरी आिदवासी लोकंसोबत काम करणारा भेटला. मला आणखी एक जण कानून
वर काम करणारा भेटला. मला तुमच्या सारखे खूप जण भेटले जे नवा भारत िनमार्ण
करण्याच्या कामात रस घेत आहेत.

मी तुमच्या पकैी काही जणांना भेटतो तेव्हा मला भारताच्या भिवष्याबद्दल उत्साह वाटू लागतो.
माझा आयषु्याचा पर्वास हा खूप मोठा आहे. मी 1942 साली जन्मलो. मी आता 75 वषार्चा
आहे. आिण ते स्वततंर् भारताचे सुरवातीचे काही िदवस होते.

आम्हाला मोठे होताना महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, कलम आझाद आिण सुभाषचंदर् बोस हे
सार ेआमच्या मनातले खरखेरु ेआदशर् होते. आम्ही गांधींसोबत मोठे झालो, त्यांनी आम्हाला
सवर्समावेशकता, सत्य, िवश्वास, आत्मिनभर्रता, साधेपणा, त्याग, धाडस हे सार ेिशकवले.

आम्हाला लहानपणी हे सार ेशब्द िकती महत्त्वाचे वाटत. माझे वडील िशकलेले नव्हते. पण
आमच्या घरी पाच नेत्यांचे मोठे मोठे फोटो होते, हे एवढे मोठे, आिण आम्ही शाळा कॉलेजात
िशकत होतो तेव्हा त्यांची भारताबद्दलची कल्पना आमच्या मनाची गुरुिकल्ली होती.

मी 1964 मध्ये अमेिरकेत गेलो, आिण 60च्या दशकात मी जे थोडेफार िशकलो, आिण मला
लक्षात आले की भारतात तीन मूलभूत पर्श्न होते: िवषमता, लोकसंख्या आिण िवकास. आिण
मला असे वाटले की ते सोडवायचे तर पर्थम दळणवळण संपकर्  जाळे बांधायची गरज आहे.

मी 1979 मध्ये िदल्लीत आलो होतो आिण मी माझ्या बायकोला िशकागोत फोन देखील करू
शकलो नाही. आिण हा अनुभव पचंतारांिकत हॉटेलमधला होता.

तेव्हा मी काहीशा मस्तीत आिण बर्याचशा अज्ञानातून म्हटले की "मी आता ही गोष्ट दरुुस्तच
करून टाकतो.” आिण नतंर मी माझ्या आयषु्याची 10 वषेर् भारतामधले फोन दरुुस्त
करण्याच्या पर्यत्नात घालवले.
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राजीव गांधींनी मला राजकीय इच्छाशक्ती िदली. आिण मला वाटले संपकार्िशवाय आपण
सुरुवात काय करणार. त्या वेळी आपल्याकडे 20 लाख टेलीफोन होते आिण टेिलफोन
कनेक्शन िमळायला 15 वषेर् लागायची. तुम्हाला माहीत नसेल, तुमच्या विडलांना देखील
माहीत नसेल पण तुमच्या आजोबांना माहीत असेल. आिण आज 1.2 अब्ज टेिलफोन आहेत.
आपला 1 अब्ज लोकांचा जोडलेला देश आहोत.

कळीचा पर्श्न हा आहे की आपण य संपकर्  क्षमतेचे काय करतो?

दसुर ेआव्हान होते ज्ञानाचे. आिण ज्ञान असे मुक्त दालनात आणायचे झाले तर या संपकर्
क्षमतेचा उपयोग करून मािहतीचे लोकशाहीकरण करणे गरजेचे आहे. आिण म्हणून आम्ही ज्ञान
आयोगाची िनिमर्ती, मािहतीचा अिधकार आिण ज्ञानाचा अिधकार इथून सुरुवात केली. ज्या
लोकांबरोबर आम्ही काम करत होतो त्यांना या गोष्टींशी फार काही देणेघेणे नव्हते. आम्ही काय
बोलत होतो त्याबद्दल त्यांना काही कल्पना नव्हती. मला आठवते, मी जेव्हा पर्थम माझे
टेिलफोनचे काम करायला लागलो, तेव्हा िकतीतरी वतर्मानपतर्ांतील पिहल्या पानांवर टीका
करणार ेलेख आले की हे परदेशातून आलेले लोक अन्न आिण शेतीचा पर्श्न असताना
भारतातील टेिलफोन कशाला दरुुस्त करत बसलेत?

आिण माझे त्यांना उत्तर होते की “शेतीचा पर्श्न कसा सोडवायचा ते मला माहीत नाही,
त्यासाठी दसुरा कोणीतरी शोधा. मला माझे काम कसे करायचे ते माहीत आहे. मी फोन दरुुस्त
करायचा पर्यत्न करीन, ते जमेल याची मी खातर्ी देऊ शकत नाही, पण भारतामध्ये छोटी गोष्ट
झाली तरी मोठा पिरणाम करते. पण पिरणाम करते. तुम्हाला जे चांगले करता येते ते करा.
दसुर्या कुणाला दसुर ेकाहीतरी येत असेल. आिण आपण पर्त्येक जण एकेक थेंब इथे, एकेक
ितथे असे करत रािहलो तर सगळ्याची बेरीज होईल अशी आशा करू शकतो.”

आम्ही काही वषार्ंपूवीर् ज्या सवर् गोष्टीची स्व्प्ने पािहली होती, तुम्ही ती खरोखर साकार करत
आहात. तुमचे सहकायर् नसेल तर आमचे सवर् काम फुकट जाईल. कोणाला कधीच काही
समजणार नाही.

माझ्यापुरते म्हणाल, तर खलेु सरकार असणे ही गुरुिकल्ली आहे. खलुा डाटा, खलुी मािहती हा
पाया आहे. म्हणूनच जेव्हा ओबामा इथे आले तेव्हा मी व त्यांनी अधार्तास बरोबर घालवला. मी
त्यांना सांगायचा पर्यत्न केला की आम्ही भरतामध्ये जास्त फायबर टाकून भारतामधील गर्ामीण
भागात संपकर्  जाळे टाकून काय करत आहोत. आम्ही त्यांचा राजस्थानशी संपकर्  साधून िदला.
त्यानतंर जेव्हा त्यांना मी सांिगतले आम्ही कशा पर्कारचे प्लॅटफॉमर् उभे करण्याचा पर्यत्न करत
होतो, कनेिक्टिव्हटी प्लॅटफॉमर्, जीआयएस, यूआयडी, डेटा सेंटर, सायबर सुरक्षा
अ◌ॅिप्लकेशन्स, तेव्हा ते आश्चयर्चिकत झाले.

ते म्हणाले, "सॅम, तुम्ही सवर्ंजण अशा सार्या गोष्टींबाबत िवचार कसा काय करता.” आिण
माझे त्यांना उत्तर असे होते, “जर आम्ही असा िवचार केला नाही तर आम्ही नवा भारत
िनमार्ण करू शकणार नाही.” जुन्या साधनांनी नवा भारत िनमार्ण करणे कठीण आहे.

कोड स्वराजकोड स्वराज
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नवीन साधनांचा आिण आमच्या तरुणांच्या पर्ितभेचा वापर करणे हीच आमची एकमेव आशा
आहे. भारतातील तरुणांच्या पर्ितभेवर माझा दृढ िवश्वास आहे. जेव्हा मी 1984 मध्ये
सीडीओटी [सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलीमॅिटक्स] सुरू केली तेव्हा संस्थेचे सरासरी वय
23 होते. ती सवार्त हुशार पोर,े मेहनती, पर्ामािणक, समिपर्त, धयैर्वान, किटबद्ध, राष्टर्वादी
होती आिण त्यांनी गोष्टी घडवून आणल्या

लोक म्हणत, "तुम्ही फक्त तरुणांनाच का नोकरी देता?" मी म्हटल,ं “कारण ते ताजे तवाने
असतात, त्यांची ऊजार्, उत्साह ओसंडून वाहत असतात आिण त्यांची मानिसकता भर्ष्ट
झालेली नसते."

भारतामध्ये आपल्याला खूप समस्या आहेत. पण त्या बरोबरच खूप सारी आव्हाने आहेत.
म्हणून जेव्हा मला लोक भारतामधील समस्यांबाबत सांगतात तेव्हा मी त्यांना सांगतो,
"तुम्हाला भारतातले पर्श्न समजून घ्यायला खूप काही टॅलेंट हवी असे नाही.” तसेच त्या
पर्श्नांची उत्तर ेशोधायला पण खूप काही हुषारी लागते असे नाही. आपल्याला खरी गरज आहे
धाडसी लोकांची जे काही तरी देऊ इिच्छतात आिण परत जाऊन भारतातील लोकांसाठी
काहीतरी करायची ज्यांची तयारी आहे.

आपल्याला अजून फार लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. पुढली 50 वषेर् काय काम करायचे आहे ते
िनिश्चत आहे. गेली 40 वषर् मी म्हणतो आहे, “जगातील सवार्ंत हुषार माणसे शर्ीमतंाचे पर्श्न
सोडवण्यामध्ये गंुतली आहेत, ज्यांच्यासमोर खर ेतर सोडवण्यासारखे पर्श्नच नाहीत.”

आिण त्याचा पिरणाम असा होतो की गरीबांच्या पर्श्नांच्या वाट्याला हुषार माणसे राहत नाहीत.
भारत हा असा एकमेव देश आहे की िजथली हुषार माणसे जगातल्या कुठल्याही हुषार
माणसाच्या तोडीस तोड तर आहेतच पण त्यांना गरीबांचे पर्श्न सोडवण्याबद्दल थोडा तरी
कळवळा आहे. भारत हा एकमेव देश आहे की िजथे 40 कोटी लोकांना गरीबी रषेेच्या वर
आणता येईल आिण त्यातून आलेली उत्तर ेइतरतर् वापरता येतील.

आपला परस्परिवरोधांचा देश आहे. मी जे काही भारताबद्दल बोलेन त्याच्या अगदी िवरुद्ध तुम्ही
बोलू शकाल आिण तुम्ही 100 % बरोबर असाल. आिण तेच भारताचे सौंदयर् आहे. िविवधता
ही नािवन्यपूणर् बदलासाठी सुपीक भूमी असते. आिण आपला जगामध्ये सवार्ंत जास्त िविवधता
असलेला देश आहे. काही वेळा ते तथाकिथत भारतीय िदसत नसले तरी.

मला आठवते मी मेिक्सकोमध्ये गेलो होतो आिण भारताच्या राजदतूांना शोधत होतो. मी 500
लोकांसमोर बीज भाषण देणार होतो. कोणीतरी म्हणाले , “भारताचे राजदतू येत आहेत.”
म्हणून मी त्यांना भेटायला गेलो आिण मला ते िदसले नाहीत. अखेर मी म्हटले, “कुठे आहेत
ते?" एक जण म्हणाले, "ते तुमचीच वाट पाहात होते. ते पुढच्या रांगेत बसले आहेत.”

मी गेलो आिण पािहले तर ते िचनी िदसत होते. कारण ते उत्तरपूवर् राज्यातले होते. आिण
माझ्यासारखी पाश्वर्भूमी असलेल्या माणसाने देखील असा िवचार केला की ते भारताचे राजदतू
आहेत तर ते माझ्यासारखेच िदसत असतील.
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भारताचे सौदयर् याच्यातच आहे. भारतामध्ये साजर्या करण्यासारख्या एवढ्या गोष्टी आहेत,
पण आजकाल मी भारताकडे पाहतो तर मला कधी कधी काळजी वाटते.

जेव्हा लोक मािहती लपवून ठेवतात, सामािजक माध्यमांमधून खोट्या नाट्या गोष्टी पसरवतात,
स्वाततं्र्यावर हल्ला करतात तेव्हा वाईट वाटते. आिण त्यावेळी तुम्ही सार ेमाझ्या समोर येता.
सायबर स्पेस मध्ये िनदान हा िवश्वास तुम्हाला जागवायला हवा, िवकास सवार्ंच्यासाठी.
अस्पृशता नको, भेदभाव नको, कायर्कर्म एखाद्या िवभागाचा आहे की बर्ाह्मण िकंवा िहदं ुिकंवा
मुस्लीम आहे याला महत्त्व नाही.

आम्ही सवर् बाबतीत सवर्समावेशक आहोत. मािहती ही सवार्साठी आहे. आज भारतामध्ये ज्या
रीतीने चचार् होत आहेत त्या कमालीच्या क्षुदर् आहेत. आपल्याला भारतामधील संवादाची
पातळी उंचावण्याची खरोखरच गरज आहे.

मी एक पुस्तक िलहीत आहे. मी माझ्या आयषु्यावर काही वषार्पूवीर् िलहीले आहे, आिण मी ते
माझ्या नातीसाठी िलहीले होते. माझी नात आज 6 वषार्ंची आहे ती सॅन फर्ािन्सस्कोला राहते.
काधीतरी ती मोठी होईल आिण िवचारले, "100 का 75 वषार्ंपूवीर् अमेिरकेत आलेला हा
म्हातारा माणूस कोण होता?” .

आिण ितचे अमेिरकेत जन्मलेले आिण वाढलेले वडील जे सांग़तील ते अगदी वेग़ळे असेल
कारण मी ज्या गरीबीतूम आलो त्याची ितच्या विडलांना कल्पना देखील नाही. त्याला हे देखील
नाही पुरसेे भावलेले नाही की माझा जन्म भारतामध्ये एका छोट्याशा आिदवासी गावात झाला
आिण माझ्या आईनी आठ मुलांना घरच्या घरीच जन्म िदला. डॉक्टर नाही, नसर् नाही,
इिस्पतळ नाही, औषधाचे दकुान नाही, काही म्हणून काही नाही. शाळा नाही. आिण मी जर हे
त्यांना सांिगतले तर ते म्हणतील डॅडी मनचे रगंवून सांगत आहेत.

खरी पिरिस्थती अशी असू शकत नाही. हाच भारत आपल्याला बदलायचा आहे. जर आपण
ततंर्ज्ञानाचा वापर करून दािरद्र्य रषेेच्या खाली असलेल्या 40 कोटी लोकांना त्यावर आणून
थोडेतरी सन्मानाचे आयषु्य देऊ शकलो नाही तर आपण आपले काम केलेलेच नाही.

आम्हाला अिधकािधक कोट्याधीश असलेला भारत िनमार्ण करायचा नाही. जर असे िनमार्ण
झाले तर चांगलेच आहे. माझ्या मनात त्यांच्या िवरोधी काही नाही. पण मला ततंर्ज्ञानाच्या
सहाय्याने भारतामधल्या सवर् गोष्टी बदलायच्या आहेत आिण ते फक्त ज्ञानाच्या माध्यमातूनच
साध्य होऊ शकते.

तुमच्यासारखे लोकच ते करू शकतात. आिण फक्त खलेुपणानेच ते होऊ शकते. माझ्या दृष्टीने
मािहती खलेुपणा आणते, उपलब्धता, उत्तरदाियत्व, संपकर्  जाळे बांधणी, लोकशाहीकरण
आिण िवकें दर्ीकरण आणते. आिण या सार्या गोष्टी गांधींच्याच तर आहेत.

आज जर गांधी इथे आले असते तर तुम्हा सवार्ना भेटून त्यांना खूप आनदं झाला असता. मी
अहमदाबाद मध्ये परवा भापण करणार आहे. खर ेतर मी आिण कालर् यांनी गेल्या वषीर्चा 2
ऑक्टोबर साबरमती आशर्मात घालवला. आिण त्यावेळी आम्ही मािहती यगुात गांधीजींच्या
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कल्पना पसरवण्यावर लक्ष कें िदर्त केले. लोकांना सांगायचे की संपकर् क्षमता, आिण मानवाच्या
संपूणर् इितहासात कधी नव्हते तेवढे गांधीचे िवचार आतासाठी समपर्क आहेत.

मी माझा आधीचा संदभर् सोडून जरा भरकटलो. मी माझ्या दसुर्या पुस्तकाबद्दल सांगत होतो.
मी जगाच्या पुनरर्चनेबद्दल एक पुस्तक िलहीतो आहे. जग आज ज्या नमुन्यावर बनलेले आहे तो
कालबाह्य ठरला आहे. अलीकडचा नमुना दसुर्या महायदु्धानतंर अमेिरकेने रचलेला आहे.
संयकु्त राष्टर्  संघ, िवश्व बॅक, नाटो, आयएमएफ, जीडीपी, जीएनपी, दरडोई उत्पन्न, बॅलन्स
ऑफ पेमेंट्स, लोकशाही, मानव अिधकार, भांडवलशाही, उपभोग, आिण यदु्ध.

या सवर् गोष्टींना आता अथर् रािहलेला नाही. जीडीपीला काडीचाही अथर् रािहलेला नाही. पण
आपण आजही ते मानतो. िबग डाटा, क्लाऊड कम्प्यूिटंग, आिण अ◌ॅनॅिलिटक्स यांच्यामुळे
आज सवर् मापनांना फायदा होऊ शकतो. तेव्हा ते शक्य नव्हते. म्हणून तुम्ही म्हणालात
जीडीपी आिण सवार्नी मान्य केले. आज तुम्ही छोटे छोटे बारकावे मोठे करून देखील पाहू
शकता कारण तुमच्याकडे िवश्लेषण करण्यासाठी पर्चंड डाटा आहे.

मला खूप आनदं होतो आहे की येथील कोणीतरी न्यायालयातून सवर् डाटा एकतर् करून वेब वर
टाकत आहेत. आपल्या सवर् सरन्यायाधीशांबरोबर मी सात वषेर् भांडलो आहे. नवीन
सरन्यायाधीश पदावर हजर झाले की मी त्यांना दसुर्या िदवशी फोन करायचो. आिण त्यांच्या
घरी जायचो. चहा िपऊन मी त्यांना पटवायचा पर्यत्न करायचो की न्याय िमळायला 15 वषेर् का
लागावीत? आपण सवर् अहवाल संगणकावर टाकून तीन वषार्ंच्या आत न्याय का िमळवून देऊ
शकत नाही? आिण ते म्हणायचे "हो सॅम, मी सहमत आहे. शर्ी. िपतर्ोदा, आम्ही सवर् तुमच्या
बरोबर आहोत. मस्त कल्पना आहे. चला आपण करून टाकूया.” आिण नतंर काहीच होत
नसे.

आिण नतंर आठ मिहन्यांनी नवे सरन्यायाधीश पदावर यायचे. आिण मी परत त्यांच्याकडे
जायचो. आिण ते म्हणायचे, “तुमचे अगदी बरोबर आहे. यावेळी हे नक्की अमंलात आणू.”
त्यांचे हेतू चांगले होते. त्यांचे मनही साफ होते. पण त्यांना ते जमतच नसे.

भारतात खटल्याचा िनकाल लागायला 15 वषेर् का लागतात.? आपल्याकडे जे सवर् तज्ज्ञ
आहेत त्यांच्याकडे पाहता न्याय िमळायला एक वषर्, कदािचत दोन, फारफार तर तीन वषर्
लागतील. तर हे बदल करण्यासाठी तुम्हाला सवर्तर् मािहती ततंर्ज्ञानाचा वापर करावा लागेल.
तुम्हाला या समाजाची वीणच बदलायची आहे. घरापासून ते कामाच्या िठकाणापयर्ंत, तसेच
पोिलस, न्यायालये, सरकार, िशक्षण, आरोग्यसेवा, शेती, सवर् काही. आिण तुमची मुळात
साधने आहेत - मािहती, मािहती, मािहती. मािहतीला ज्ञानाची जोड द्या, शहाणपणा, कृती
आिण पुढे होऊन काहीतरी करण्यासाठी धाडसी तरुणांची जोड द्या.

भारतामध्ये तुम्ही 45 वषार्ंपेक्षा जास्त वय असलेल्या माणसांची नावे खोडून टाकू शकता,
माझ्यासकट. हे जग हाताळायची त्यांची क्षमताच नाही. भारतात पर्त्येक माणूस भूतकाळाबद्दल
बोलतो. भिवष्यकाळाबद्दल कोणीही बोलत नाही. रामाचा इितहास म्हणजे सवर्स्व. लागलीच
कोणीतरी हनुमाना बद्दल बोलेल. तर कोणीतरी आणखी एखाद्या देवाबद्दल बोलेल आिण सवर्
जण म्हणतील हा आमचा वारसा आहे.
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भिवष्याबद्दल कोणी बोलत नाही. आपला वारसा महत्त्वाचा आहे. आम्हाला पण आमच्या
वारशाचा अिभमान आहे. आमची कला, आमची संस्कृती, आमचे संगीत आिण आम्ही ते सारे
संगणकावर घ्यायचा पर्यत्न करत आहोत.

15 वषार्पुवीर् आम्ही 1 लाख हस्तिलिखते िडिजटल रूपात आणली. 15 वषार्पूवीर् , 40 वषार्पूवीर्,
37 वषार्पूवीर् आम्ही इिंदरा गांधी इस्टीट्यटूमध्ये किपला वात्स्यायन पासून सुरुवात केली.
आपले सवर् कलािवष्कार मायकर्ो िफल्मवर घेतले. आता त्या सवार्ला काहीतरी अथर् येऊ
लागला आहे. पूवीर् आमच्याकडे योग्य ती साधने नव्हती. आता साठा करून ठेवणे सोपे झाले
आहे.

तुम्हाला कल्पना यावी म्हणून सांगतो मी 16-िबटची रमॅ 16 डॉलरला घेतली होती. मला आशा
आहे की तुमच्या पकैी काहींना मी काय म्हणत आहे ते िनरथर्क वाटणार नाही. मी चार नॅन्ड
गेट्स पर्त्येकी 37 डॉलरला िवकत घेतली आहेत. जेव्हा इटेंलनी पिहला पर्ोसेसर िनमार्ण केला
तेव्हा मी ितथे होतो. इटेंलचे संस्थापक माझे िमतर् आहेत. बॉब नॉयसी , लेस्टर्  होगन, गॉडर्न
मूर. पिहले 4-िबट पर्ोसेससर् मी टेिलफोनीसाठी वापरले होते.

आिण आम्हाला तेव्हा वाटले की काहीतरी चमत्कार झाला आहे. “देवा! िकती शिक्तमान
हत्यार.”

आिण आज तुमच्याकडे काय आहे ते पाहा. तुम्ही िगगािबट आिण टेटर् ािबट एवढी पर्ोसेिसंग
शक्ती तुमच्या सेल फोनमध्ये घेऊन बसला आहात. आिण हा आहे बदलत असलेला भारत.
पण हा बदल तुम्हाला हवा तसा व्हायला हवा. अमेिरकेमधील बसलेल्या कोणाला जसा वाटेल
तसा नव्हे. आपल्याला स्थािनक आशय, स्थािनक उपयोग, स्थािनक उत्तर,े िवकासाची
भारतीय आवृत्ती हवी आहे, पािश्चमात्य आवृत्ती नको.

सवार्ंना अमेिरकेसारखे व्हायचे आहे ही खूप वाईट गोष्ट आहे. त्यांची पर्ितकृती वेगवेगळ्या
आकारांसाठी काम करत नाही, शाश्वत नाही, ितची पुनयोर्जना करता येत नाही, आिण ती
अखडं चालूही राहत नाही. आिण नेमके इथेच गांधी आपल्याला आणून सोडतात.

त्यामुळे मी इथे काही तरुणांबरोबर बोलत होतो, तेव्हा मी म्हणालो, “तुम्ही मला पर्त्येक
िजल्ह्याच्या डाटाचा संच देऊ शकाल का? मला पर्त्येक िजल्ह्याची सवर् मािहती ऑन लाईन
उपलब्ध व्हायला हवी आहे. न्यायालयातील केसेस, पोिलस, िशक्षक, शाळा, इिस्पतळे,
डॉक्टर. राष्टर् ीय पातळीवरच्या डाटाबेसशी मला कतर्व्य नाही. तो महत्त्वाची आहेच, मी असे
म्हणत नाही की त्याचे महत्त्व नाही. पण मला काम िजल्हा पातळीवरच करायचे आहे. िजल्हा
पातळीवर मला 500 िशक्षकाची गरज आहे, तर मी िदल्लीला िवचारायचे का की “कुठून ते
िमळवायचे?” मला इथल्या इथे ते कामावर घ्यायला हवेत.

आपल्याला सवर् गोष्टींचे िवकें दर्ीकरण करायला हवे. आज भारतामध्ये सत्ता दोन िठकाणी
एकवटली आहे, पतंपर्धान आिण मुख्यमतंर्ी.

कोड स्वराजकोड स्वराज
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आज सकाळी माझी बगंलोरच्या नगराध्यक्षांबरोबर मीिटंग होती. मी त्यांना म्हणालो, “पाहा,
पर्थम आपण एक गोष्ट करायला हवी ती म्हणजे नगराध्यक्षांना जास्त सत्ता िदली पािहजे.”
भारतात नगराध्यक्षाकडे अिजबात सत्ता नाही. कोणालाही माहीतही नसते की कोण नगराध्य्क्ष
आहे. आिण नगराध्यक्ष फक्त एक वषार्साठी असतो. िविचतर्च आहे. एका वषार्त फार तर
तुम्हाला बाथरूम कुठे आहे एवढेच माहीत होते. तुम्हाला काय काम करायचे आहे ते माहीत
करून घेण्यात तीन ते चार वषर् जातात. पण एकच वषर् देण्या मागचे कारण हेच आहे की
तुम्हाला ते जाणून घ्यायला वेळच िमळू नये. म्हणजे मग आम्हाला काय करायचे आहे ते आम्ही
करत राहू शकू. आहे हे असे आहे. म्हणून मी त्यांना हे सांिगतले आिण म्हटले नगराध्यक्षाचे पद
5 वषार्ंसाठी असावे अशी मागणी करा. िजल्ह्यात पण तसेच. िजल्हा पर्मुख कोण? िजल्हा
अिधकारी. िजल्ह्याच्या िठकाणी लोकपर्ितिनधी नाही. तुम्ही हे जे सगळे करता त्यातून
िवकासाची िजल्हावार पर्ितकृती का बनवू नये, खरोखरच िवकें दर्ीकरण करण्यासाठी?

मला तुमचा जास्त वेळ घ्यायचा नाही. पण माझ्याकडे खूप खूप कल्पना आहेत त्या मला
तुम्हाला सांगायच्या आहेत. मला तुमच्या सोबत जोडून राहायचे आहे. मला तुम्ही जे काही
करत आहात त्याबद्दल अिभमान वाटतो. मला तुम्हाला मदत करायची आहे. मी कालबाह्य
झालेलो आहे, मला ते माहीत आहे, आिण मी या गोष्टीचा आदर करतो, तरीसुद्धा मला
काहीतरी काम करायचे आहे आिण व्यस्त राहायचे आहे. म्हणून मी सकाळी आठ वाजता काम
सुरू करतो आिण रोज रातर्ी 11, 12 पयर्ंत काम करतो, रोज, अगदी शिनवार रिववार सुद्धा.
कारण तेच फक्त मला माहीत असलेले काम आहे. मला सुट्टी नाही. मी 50 वषार्त सुट्टी घेतलेली
नाही. कारण इकडे भारतात खूप काम आहे. समुिद्र्कनारी जाऊन पीत बसण्यापेक्षा कामात
व्यस्त असणे मला चांगले वाटते. मला त्यात काही मजा वाटत नाही.

तुम्हाला एवढ्या लोकांना रिववारच्या दपुारी असे एकतर् पाहायला चांगले वाटले. तुम्ही
रिववारची दपुार असून आलात याबद्दल आभारी आहे. पण माझा नाईलाज होता कारण
माझ्याकडे तेवढाच वेळ होता. म्हणून मी माझे िमतर् कालर् यांना सांिगतले आिण कालर् हे खूप
िचत्त्वेधक व्यिक्तत्व आहे. मला माहीत नाही तुम्ही िकतीजण कालर्ना ओळखता. पण तुम्ही
कालर्चे नाव गूगल करा. कालर् माझे खूप जवळचे िमतर् आहेत. ते आिण मी एकतर् खूप वेड्या
वेड्या गोष्टी करत असतो.

आम्ही सॅन फर्ािन्सस्को येथे ब्र्यूस्टर काहले यांनी इटंरनेट आकार्इव्ह साठी साडेचार लाख
पुस्तके घेतली आिण ऑनलाईन टाकली त्यांचे उद्घाटन केले. भारत सरकारची तारांबळ झाली
आिण त्यांनी म्हटले, "एक िमिनट थांबा, तुम्ही असे कसे केलेत? ती कॉपीराइटखाली
येतात.”.आम्ही म्हटले, “काळजी करू नका. त्यांनी आमच्यावर खटला टाकला तर आम्ही
ठरवू. आमची काळजी आम्ही घेऊ.” कारण भारत सरकार हे ठरवू शकत नाही की आम्ही काय
वाचावे आिण काय नाही.

आिण तुम्हाला अशा लोकांची गरज आहे, जगभर, जे या व्यवस्थेला आव्हान देतील. कालर्
आिण मी एकदा ठरवले की सवर् ब्यरुो ऑफ इिंडयन स्टॅडडर्सची मानके घेऊन ऑन लाईन
टाकायची. तुम्हाला हे माहीत आहे का नाही ते मला माहीत नाही पण ब्यरुो ऑफ इिंडयन
स्टॅडडर्सच्या मानकांची िकंमत 14,000 रुपये आहे. आिण परदेशी माणसासाठी 1.4 लाख. ही
आपली सुरक्षा मानके आहेत. आगीपासून सुरक्षेची. हे आपल्याला लागू होणार ेकायदे आहेत.

डॉ. सडॉ. सॅॅम िपतर्ोदा यांची मतम िपतर्ोदा यांची मतेे
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आिण नागरीक म्हणून तुम्हाला ती उपलब्ध नाहीत पण तरीही तुम्ही त्याचे पालन करावे ही
अपेक्षा आहे. िविचतर्च आहे.

आिण जेव्हा तुम्ही ते ऑन लाईन टाकता तेव्हा सरकार म्हणते “अहो थांबा एक िमिनट, तुम्ही
असे करू शकत नाही." त्यावर उत्तर आहे, होईल ते होवो पण आम्ही ते करणार आहोत.

आिण तुम्हीही हाच पिवतर्ा घ्यावा असे मला वाटते. तुमचा दृिष्टकोन हा लढवय्याचा असला
पािहजे. पण त्यामध्ये वाहात जाऊ नका. तुम्ही हे करू शकत नाही असे कुणी सांिगतले तर
ऐकून घेऊ नका. गांधी जसे लढले तसे लढा.

फरक एवढाच आहे की तुम्ही तुमच्या नात्याच्या भावाबरोबर भांडत आहात, आिण ही लढाई
फार कठीण आहे. म्हणून मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. मला हा छोटासा वेळ िदलात त्याबद्दल
धन्यवाद.

मी कालर्चे बोलणे ऐकायला उत्सुक आहे. आिण त्याचे भाषण झाल्यावर आपण चचार् करणार
आहोत. मला 15 िमिनटे िदली होती. मी पाच िमिनटे जास्त घेतली, पण मला तरी असे शर्ोते
कुठे िमळणार होते? पर्ेम.

कोड स्वराजकोड स्वराज
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CWMG, खडं 84 (1946), पान 161, जवाहरलाल नेहरू व सरदार पटेल यांच्यासोबत

CWMG, खडं 86 (1947), पान 224, बांबूच्या पुलावरून एक खाडी ओलांडताना

71

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-084/CWMG-v084-LXXXIV-MC-BETA#page/160/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-084/CWMG-v084-LXXXIV-MC-BETA#page/160/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-084/CWMG-v084-LXXXIV-MC-BETA#page/160/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-086/CWMG-v086-LXXXVI-MC-BETA#page/n263/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-086/CWMG-v086-LXXXVI-MC-BETA#page/n263/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-086/CWMG-v086-LXXXVI-MC-BETA#page/n263/mode/2up


CWMG, खडं 38 (1928-29), दशर्नी पान.
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CWMG, खडं 86 (1946-47), दशर्नी पान, शीषर्क आहे “एकला चलो”.
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CWMG, खडं 100, दशर्नी पान, िवचारात गढलेले गांधी, साबरमती आशर्म, 1931.
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मािहतीचा अिधकार, ज्ञानाचा अिधकार:मािहतीचा अिधकार, ज्ञानाचा अिधकार: कालकालर्र् मालामुद यांची मत मालामुद यांची मतेे

हहॅजॅ-गीक गीक-अप (जाहीर भाषण: पाहज-गीक गीक-अप (जाहीर भाषण: पाहुुण्या गीक्सचण्या गीक्सचेे) एनय) एनयूएूमए बएमए बेंेंगळगळुुरू, ऑक्टोबर 15,रू, ऑक्टोबर 15,
20172017

छान! थॅक यू सॅम. माझा आवाज ऐकू येतोय का तुम्हाला? छान. फार संुदर व्यवस्था आहे.

मला एनयूएमएचे आभार मानायचे आहेत की त्यांनी आम्हाला इथे बोलावले. आिण खास करून
हजॅ-गीकचे, ज्यांनी हा कायर्कर्म आयोिजत केला. संध्या रमेशचे, िहने संयोजनाचे फारच संुदर
काम केले आहे. थॅकं यू पर्णेश, खूप छान ओळख करून िदल्याबद्दल. आिण शर्ीनीवास आिण
टी.जे. तुमच्या उद्बोधब पर्ेझेंटेशनबद्दल. आिण सॅम, मला भारतात परत खेचून आणल्याबद्दल.

इथे येण्याचा मला खूप आनदं होतो आहे.

तर माझा एक िविक्षप्त व्यवसाय आहे. मी एक सावर्जिनक मुदर्क आहे.

तुम्ही खाजगी मुदर्कांबद्दल ऐकले असेलच, हो ना? ते कादबंर्या छापतात. हॉलीवूड्मध्ये. आिण
पुस्तके वगरै ेपर्कािशत करतात.

सावर्जिनक मुदर्णाचे काम हे फार पूवीर्पासून चालत आलेले काम आहे. अशोक नावाचा एक
सावर्जिनक मुदर्क होऊन गेला. देवांचा िपर्य, समर्ाट, ज्याने स्तभं उभारले, सरकारचे अिभलेख
त्यावर िलहीले आिण भारतभर पसरवले. हे त्याने केले कारण लोकांना कायदा आिण धमर्
माहीत व्हावेत म्हणून, पर्ाणीमातर्ांशी चांगले वागायले हवे. सवर् धमार्ंची योग्य ती बूज राखली
पािहजे हे माहीत व्हावे म्हणून.

त्या आधी काही शतके रोममध्ये लोकांनी त्यांच्या राज्यकत्यार्ंच्या िवरोधात बडं पुकारले आिण
सांिगतले, “तुम्हाला कायदे िलहून काढायला हवेत. दरवेळी आम्ही न्यायालयात आलो की
दरवेळी तुम्ही मन मानेल तसे नवे कायदे बनवाल तर ते आम्हाला चालणार नाही.” त्यांनी 12
रोमन कायद्यांचे तके्त बनवले आिण ते काश्यावर आिण लाकडावर कोरले आिण ते त्यांनी रोमन
सामर्ाज्यातल्या सवर् बाजाराच्या िठकाणी लावले. जनतेला त्यांचे कायदे काय आहेत ते समजावे
म्हणून.

कारण असे हे सावर्जिनक मुदर्ण हे आपले सवार्ंचे असते. ते खाजगी मुदर्णापेक्षा वेगळे आहे,
कारण ितथे तुम्ही पसेै िमळवण्यासाठी काहीतरी करता आिण मग 70 वषार्ंनतंर िकंवा आज
आिण या यगुात, 150 वषार्नतंर, ते सावर्जिनक बनते. पण सावर्जिनक मजकूर हा आपल्या
सगळ्यांच्या मालकीचा असतो. आिण मी 37 वषेर् अमेिरकेत हे करत आहे, सांस्कृितक
संगर्हापासून ते कायद्यांपयर्ंत सवर् काही छापत आहे.

मी 6,000 सरकारी व्हीिडयो, जे सरकारकडे होते, ते ऑनलाईन टाकले आहेत. आम्ही
त्याच्या पर्ती काढल्या आिण त्या यू ट्यबू वर टाकल्या आहेत, ते पाच कोटी लोकांनी पािहले
आहे. हा सगळा माल नुसता पडून होता.
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द िसक्यरुीटी अ◌ॅन्ड एसक्चेंज किमशन या सावर्जिनक महामडंळाचा आयपीओ अहवाल
िमळवायला 30 डॉलर लागायचे. आम्ही तो मोफत उपलब्ध करून िदला आिण करोडो
लोकांनी ती मािहती घेतली आहे.

साधारण पाच वषार्पूवीर् मी भारतातील मािहतीवर काम करायला सुरुवात केली. माझे
अमेिरकेतील काम चालूच होते. आता मी अमेिरका व भारत या दोन देशातच काम करतो.
आिण मी पाच संगर्हांची िनगा राखतो.

पिहला संगर्ह, फोटो. मािहती मतंर्ालयाकडे फोटोंचा पर्चंड संगर्ह आहे पण तो लपलेला आहे.
तुम्हाला ते सापडणार नाहीत. तुम्ही अनुकर्मिणका काढा आिण त्या िठकाणी हजारो फोटो
तुम्हाला िमळतील. पर्त्यक्ष फोटो िमळवण्यासाठी तुम्हाला िक्लक करत बसावे लागेल. तर मी ते
सगळी 12,000 फोटो उचलले, आिण सरळ िफ्लकरवर टाकले. फार आश्चयर्कारक गोष्टी
आहेत या सगळ्या. या िठकाणी ‘47, ‘48 व ‘49 सालचे नेहरंूची फोटो आहेत, पर्जासत्ताक
िदनांचे, हजारके फोटो लोक िकर्केट खेळतानाचे, ऑिलिंपक खेळांचे, पर्ाण्यांचे, भारतातील
देवळांचे, संुदर संुदर फोटो. असे आणखीन फोटो असायला हवेत आिण जास्त चांगल्या
रझेोल्यशुनचे.

दसुरा आहे ब्यरुो ऑफ इिंडयन स्टॅडड्सर्ची मानके. इमारतींचे मानक, 14,000 रुपये.
भारतातल्या पर्त्येक अिभयांितर्की िवद्याथ्यार्ला म्हणजे म्हणजे दर वषीर् 6.5 लाख िवद्याथ्यार्ंना
हा दस्तऐवज संदभर् म्हणून पाहायला लागतो आिण तो िमळवण्यासाठी त्यांना लायबर्रीमध्ये
जाऊन ितथल्या एक सीडी–रॉमवर िवसंबावे लागते. िकंवा लायबर्रीतील ते एकमेव पुस्तक
िमळवावे लागते. आम्ही ते ऑन लाईन टाकले आहे आिण दर मिहन्याला लाखोनी ते पािहले
जाते.

आिण खर ेतर आमच्यावर भारत सरकारने खटला भरलेला नाही. अमेिरका आिण यरुोपमधील
अनेक मानके िनिश्चत करणार्या संस्थांनी आमच्यावर खटले भरले आहेत. पण भारताच्या
ब्यरुो ऑफ स्टॅन्डड्सर्नी आम्हाला आणखी मानके देण्याचे नाकारले आहे. आिण ते न देण्याचे
कारण आहे मी त्यांना पाठवलेले एक पतर्. मी दरवषीर् ही मानके िमळावीत म्हणून 5,000
डॉलसर्ची फी भरत होतो, आिण ही फी पिहली एकदोन वषेर् मी नेमाने भरत होतो. आिण नतंर
त्यांनी पुढच्या वषार्साठी फी भरण्याबद्दल सूचना पाठवली. मी म्हटले, “नक्कीच. मला
नूतनीकरण करायला आवडेलच. आिण, हे बघता का, ही पाहा तुमची सवर् मानके आहेत. छान
आहेत ना, मी तुम्हाला एचटीएमएल स्वरूपात देऊ का?”

या पकैी बरीचशी मानके जी आम्ही भारतात परत पाठवली ती आम्ही पुन्हा एचटीएमएलमध्ये
टंकिलिखत केली आहेत, आकृत्या परत एसव्हीजी मध्ये काढल्या आहेत, सूतर्े कोड करून
मॅथ-एमएल मध्ये िलहीली आहेत. –त्यामुळे आता तुम्ही ती तुमच्या सेल फोनमध्ये पाहू
शकता. तुम्ही आकृती बाजूला घेऊन ती मोठी करू शकता. आिण त्या तुमच्या दस्तऐवजात
िचकटवता येतात.

आता आम्ही भारत सरकारच्या िवरोधात सावर्जिनक िहत यािचका नोंदवली आहे. शर्ीिनवास
कोडाली हे माझ्यासोबत अजर्दार आहेत. माझे िमतर् सुशांत िसन्हा, ते पण इथे आहेत. ते सवर्
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न्यायालयीन खटल्यांबद्दलची मािहती देणार े‘इिंडयन कानून’ हई सेवा चालवतात. तेही माझे
सह-अजर्दार आहेत. कायदेतज्ज्ञ िनिशथ देसाई आिण त्यांचे सहकारी िदल्ली उच्च
न्यायालयात आमचे वकील म्हणून मोफत कायदे सेवा देत आहेत. आिण सलमान खशुीर्द
आमच्या खटल्यातील विरष्ठ वकील आहेत.

आम्ही पुन्हा एकदा नोव्हेंबरमध्ये न्यायाधीशाच्या समोर येणार आहोत. हे सार ेकागदावरचे काम
आहे. कें दर् सरकारने चौथ्यांदा आम्हाला काहीही उत्तर िदलेले नाही. आम्ही अपेक्षा करत
आहोत की ते तोंडी जबाब या वेळी देतील आिण आम्ही खटला िजकूं. कारण भारतामध्ये
सरकारी मािहतीचा हक्क हा घटनेने िदलेला अिधकार आहे. आिण ही मानके म्हणजे कायद्याचा
दजार् असलेले दस्तऐवज आहेत.

ितसरा संगर्ह आहे ज्याच्या बद्दल शर्ीिनवासने सांिगतले तो. अिधकृत राजपतर्े. आम्ही तो
नुकताच सुरू करत आहोत. आम्ही भारतातील राजपतर्े ऑन लाईन टाकू लागलो आहोत.
त्यामध्ये सध्या कनार्टक, गोवा, िदल्ली यांची राजपतर्े आहेत आिण इतर काही राज्यांची
ऑनलाईन जाण्यासाठी जवळपास सज्ज आहेत. आम्ही उरलेल्या राज्यांची राजपतर्े कशी
िमळवता येतील हे पाहतो आहोत.

आिण चौथे संकलन आहे िहदं स्वराज. मी एके िदवशी सॅमना भेटायला गेलो आिण ते मला
िवचारतात, “तुझ्याकडे िस्टक आहे का?”

“काय?” असे म्हणून मी एक यूएसबी डर् ाइव्ह काढून देतो. ते ती िस्टक त्यांच्या संगणकात
घालतात आिण 15 िमिनटानी परत गेतात. मी िवचारतो "हे काय आहे"?

तर ते म्हणाले ,"महात्मा गांधीचे संकिलत सािहत्य आहे. 100 खडं आहेत. 50,000 पाने
आहेत.” मी म्हणालो, "छान, पण ही तुम्हाला िमळाली कुठे? "

“ती होय, आशर्मानी मला िदली”

“ते याचे काय करणार आहेत?”

“ते हे सािहत्य वेब वर टाकणार आहेत.”

मी परत ते सगळे पािहले आिण िवचारले, “बर ेतर, मी हे वेब वर टाकू शकतो का?”

“जरूर टाक!”, सॅम यांनी आत्मिवश्वासाने सांिगतले."

“त्यांना राग येणार नाही का?”

“नाही, कोणीच त्याची दखल घेणार नाहीय.”

कालकालर्र् मालामुद यांची मत मालामुद यांची मतेे
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आिण म्हणून, मी ते ऑन लाईन टाकले आहे. आणखीन एक मी ठरवले, आम्ही हे 100 खडं
टाकलेत - ते उघडून तुम्ही त्यात गोष्टी शोधू शकता, तुम्ही ते इ-पुस्तक म्हणून उतरवून घेऊ
शकता – तर मी सरकारच्या दसुर्या साईटवर गेलो आिण मला नेहरंूचे संपूणर् संकिलत
सािहत्य िमळाले. पण ितथे त्यातले तीन खडं नव्हते. तर मी ते सवर् िमळवले. ते नसलेले तीन
खडं पण िमळवले. आिण आता ते सवर् ऑन लाईन उपलब्ध आहेत.

नेहरंूचे सवार्त जास्त संकिलत सािहत्य आता आमच्याकडे उपलब्ध आहे. आंबेडकरांचे सवर्
संकलन. डॉ आंबेडकरांचे सािहत्य महाराष्टर् ाच्या सवर्रवर आहे. पण त्यामध्ये सहा सवार्त नवे
खडं नव्हते. मी ते उपलब्ध खडं उतरवून घेतले. आिण जे नव्हते ते खडं िवकत घेतले आिण
आता आंबेडकरांचे सवर् संपूणर् सािहत्य इटंरनेट अकार्इव्हवर उपलब्ध आहे. ते िहदं स्वराज
संगर्हाचा भाग आहे.

गांधीजींची आकाशवाणीवर िदलेली 129 भाषणे देखील आहेत. त्यांच्या आयषु्याच्या शेवटच्या
वषार्त ते एकदोन िदवसा आड पर्ाथर्ना सभेनतंर बोलायचे. तर त्यांच्या आयषु्याच्या शेवट्च्या
अद्भतु वषार्तला त्यांचा पर्त्यक्षा आवाज तुम्ही ऐकू शकता. तो आवाज, त्यानतंर तुम्ही त्यांच्या
संकिलत सािहत्याच्या खडंांमध्ये त्या भाषणाचे इगंर्जी भाषांतर ऐकू शकता. आिण त्यानतंर
त्याच्या दसुर्या िदवशी त्यांनी िलहीलेली पतर्े संकलनातून पाहू शकता. िकंवा त्यांनी िदलेली
इतर भाषणे पाहू शकता. त्यांच्या आयषु्यातून तुम्ही एक अद्भतु पर्वास करू शकता.

आम्ही दरूदशर्नचा जुना संगर्ह पािहला आिण नेहरंूच्या िडस्कव्हरी ऑफ इिंडया वर
आधारलेल्या 1980च्या दशका मधील ‘भारत एक खोज’ ही मािलका इटंरनेटवर टाकली.
आता ती संपूणर् मािलका ऑनलाईन आहे, आिण ितच्या बर्याच भागांना आम्ही तेलगू, उदूर्
अशा एकूण पाच भाषांमध्ये सबटायटल्स उपलब्ध केली आहेत. आिण आम्हाला त्या संपूणर्
मािलकेसाठी सबटाइटल्स करायच्या आहेत.

पण मला बोलायचे आहे ते िडिजटल लायबर्री ऑफ इिंडयाबद्दल. कारण ते आमचे सध्याचे
गरमागरम ऐरणीवरचे काम आहे. तर आम्हाला एक सरकारचा सव्हर्र सापडला, ज्यावर
5,50,000 पुस्तके आहेत, िनदान ते असे म्हणत होते.

एक वषार्पूवीर् मी सॅम सोबत बसलो होतो. आम्ही भारतातली आठवड्याभराची भरगच्च
िवचारमथंन भेट संपवून परत चाललो होतो. अमेिरकेला परत जाणार्या आमच्या मध्यरातर्ीच्या
िवमानाच्या उड्डाणाची वाट पाहत िवमानतळावर बसलो होतो. मला बर ेवाटत नव्हते. सॅमच्या
अजून हजारो मीिटंग चालल्या होत्या. लोक त्याला भेटायला येत होते. मी इकडे ितकडे पाहात
होतो. आिण मला ही िडिजटल लायबर्री ऑफ इिंडया सापडली.

मी ती पािहली आिण मला असे वाटले ितचा छान उपयोग करता येईल. ती पुस्तके ितथे होती
पण ती फार सोयीस्कर रीत्या लावलेली नव्हती. म्ह्णनू मी छोटीशी िस्कर्प्ट िलहीली, आिण ती
चालली. मग मी िवमानातून उतरून घरी पोचलो आिण माझ्या सव्हर्रवर गेलो आिण ितथे
तोपयर्ंत काही पुस्तके उतरवली गेली होती. आिण नतंरचे तीन मिहने मी ितथून भराभर पुस्तके
उचलू लागलो.
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त्यासाठी चांगलाच वेळ लागला. तो एकूण 30 टेटर् ाबाइटचा डाटा होता. अखेर मी 4,63,000
पुस्तके िमळवण्यात यशस्वी झालो. त्यापकैी जी काही मला िमळाली नाहीत, त्यापकैी काहींच्या
यूआरएल तुटलेल्या होत्या पण शेवटी आम्हाला पीडीएफ रूपात 4,63,000 पुस्तके िमळाली.

हे झाले ते गेल्या वषीर् 2016 च्या िडसेंबर मध्ये आिण जानेवारीमध्ये मी ते इटंरनेट अकार्इव्हवर
टाकले. आिण जेव्हा तुम्ही इतके मोठे काहीतरी करत असता तेव्हा या सवर् गोष्टींना वेळ लागतो.
पण ती पुस्तके अपलोड केली. आिण तोच हा संगर्ह. मी त्यानतंर तो संगर्ह जास्त बारकाईने
पाहू लागलो कारण जोपयर्ंत माझ्या हातात तो डाटा आला नव्हता तोपयर्ंत मी त्याच्या बद्दल
नक्की काहीच सांगू शकत नव्हतो.

ही सारी पुस्तके ही 50 वेगवेगळ्या भाषांमध्ये आहेत. मला वाटते 30,000 पुस्तके संस्कृत
मध्ये, हजारों िकंवा जास्त पुस्तके गुजराथी आिण बगंाली आिण िहदंी, आिण पजंाबी आिण
तेलगू होती. तुम्ही अमुक भाषा म्हणा आिण त्या भाषेतली पुस्तके ितथे होती. अधीर् पुस्तके ही
इगंर्जी, फर्ें च आिण जमर्न भाषेमध्ये होती. पण हा एकमेवािद्वतीय संगर्ह आहे.

आता त्याच्या थोड्या समस्याही होत्या. मी जेव्हा त्याला िमरर करायला गेलो तेव्हा सव्हर्र
सतत 500 कर्मांकाची व्यवस्थापकीय चूक दखवत होता. तो सारखा तुटत होता, आणी
माझ्या िस्कर्प्ट्सही तुटत होत्या. मी परत दसुर्या िदवशी जात होतो. आिण परत िस्कर्प्ट्स
चालू करत होतो. आिण मला थोडा डाटा िमळायचा. आिण मग त्यांचा डीएनस हरवायचा.
त्यांचा डीएनस सव्हर्र सारखा सारखा बदं पडत होता.

म्हणजे तुम्ही डीएनसचे नाव िवचारल्यावर उत्तर यायचे "यजमान साइट सापडत नाही." आिण
असेच चालू राहायचे. शेवटी शेवटी मी डीएनएस नावाऐवजी थेट त्यांचे आयपी पत्ते हाडर् कोड
करायला सुरुवात केली कारण मला दस्तऐवज िमळवण्याचा तोच एक मागर् रािहला होता.
इटंरनेटवरचे यजमानपण वाईट होतेच, िशवाय इतरही सम्स्या होत्या. मेटाडाटा फार गोंधळाचा,
अस्ताव्यस्त होता. खूप पुस्तकांची नावे अधर्वट, तुटलेली होती. स्कॅिनगं काही चांगले तर काही
वाईट होते. .

खूपदा एकाच पुस्तकाच्या दोन दोन आवृत्त्या आहेत. पण तरीही हा एक आगळाच संगर्ह ठरले.
माझ्या हे ही लक्षात आले की काही पुस्तके ही कॉपी राइटबाबत धाडसी होती. मी ती पुस्तके
पािहली आिण म्हटले, "ही अगदी अलीकडची पुस्तके िदसत आहेत." आिण कॉपी राइटच्या
पानाकडे पािहले. ितथे िलहीलेले होते "कॉपीराइट नाही." मग मी म्हटले, "ठीक आहे, ते काय
करत आहेत ते त्यांना माहीत असेलच".

मी अशा संगर्हाचे काय करतो, तर आम्ही तो ऑन लाईन टाकतो आिण लोकांनी जर तकर्ार
केली तर म्हणतो, “ठीक आहे, मी ते पुस्तक काढून टाकतो.” आम्ही या वषीर्च्या फेबर्ुवारीमध्ये
हा संगर्ह ऑन लाईन टाकला. आिण मला वाटत ंआतापयर्ंत 85 लाख लोकांनी ती पुस्तके
पािहली आहेत. .

तर ही पुस्तके ऑनलाईन गेली. गुगल वर ती िदसू लागली. लोक ती पाहू लागले. आम्हाला
अध्यार् डझन लोकांनी िलहीले. आिण म्हटले, ''तुम्ही माझे पुस्तक इथे टाकले आहे!” तुम्हाला
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पुस्तके काढून टाकण्याबद्दल अमेिरकेतील िडएमसीए मानक माहीत आहे ना! काहीच पर्श्न
नाही. ठीक आहे, आम्ही ती पुस्तके काढून घेऊ.

नॉथर् कॅरोिलना िवद्यापीठाच्या पर्ेसने आम्हाला िलहीले. त्यांनी 35 पुस्तकांची यादी िदली होती.
आिण त्या बरोबर खूप छान पतर् िलहीले होते. “हे पाहा, तुम्ही या पूवीर् आमची पुस्तके ऑन
लाईन टाकली होती त्याचे काही नाही. पण आता आम्ही आमची जुनी पुस्तके ऑनलाईन
िवकण्यासाठी ठेवत आहोत. तर ती तुम्ही ठेवली नाहीत तर चांगले होईल.”

म्हणून आम्ही त्यांची यादी पािहली आिण आमची पुस्तके शोधली. आिण आम्हाला त्यांना न
सापडलेली त्यांची आणखी काही पुस्तके िमळाली. --- आिण मग मी त्यांना छान पतर्
िलहीले. “ही बघा, आिण तुम्हाला आणखी काही पर्श्न असले तर सांगा." आम्ही एकंदर 127
पुस्तके ऑन लाईन वरून काढून टाकली. काही फार मोठी गोष्ट नाही.

आता, एक रिशया मधला माणूस होता, त्याला त्याच्या विडलांचे पुस्तक इटंरनेट
आकार्इव्हमध्ये सापडले आिण त्याचे डोके िफरले. आिण त्याला भारतीय िडिजटल लायबर्रीशी
संबिंधत एक पर्ाध्यापक त्याला माहीत होते आिण त्याचेही डोके िफरले. तो खटला भरणार
होता. त्याला खूप खूप राग आला होता. आिण पर्त्यतु्तर म्हणून ज्या पर्ोफेससर्नी हा पर्कल्प सुरू
केला होता, सगळे मोठे विरष्ठ लोक, त्यांचेही डोके िफरले. ते सरकारकडे गेले. आिण सरकार
देखील रागावले. आिण मला पतर्े येऊ लागली, “तू सवर् पुस्तके काढून घे. तू त्या पुस्तकांची
िवल्हेवाट लाव.”

मी म्हटले, “नाही. आम्ही काही तसे करणार नाही.” आिण मग त्यांनी त्यांचा सव्हर्र खरोखरच
बदं करून टाकला. म्हणून आता भारतातील िडिजटल लायबर्रीतील पुस्तके इटंरनेटवर फक्त
आमच्याकडे उपलब्ध आहेत. मी संगर्हाचे नावदेखील बदलले कारण त्यांना काळजी होती की
ते आमच्या सोबत आहेत असा लोकांचा गरैसमज होईल. मी म्हटले, “ठीक आहे, आम्ही
आता पिब्लक लायबर्री ऑफ इिंडया आहोत.” म्हणून मग त्यांनी आधी सवर् पुस्तके काढली,
त्यामुळे शोधलत तर तुम्हाला त्यांचा मेटा डाटा िमळतो पण तुम्हाला पुस्तके िमळत नाहीत.

नतंर त्यांनी तोही काढून घेतला आिण त्या िठकाणी िविचतर् सूचना िलहीली की “कॉपीराइटचे
उल्लंघन झाल्याने हे आता उपलब्ध नाही. लौकरच पुन्हा भेट द्या.” आिण त्यानतंर परत
मेटाडाटा उपलब्ध झाला. आिण त्यानतंर तो सव्हर्र गायबच झाला. आिण कॉपीराइट ची सूचना
परत आली. आिण आता तीही गेली आहे. आता सरळ सगळे बदंच आहे.

आिण मला जे समजले ते असे की सरकारी अिधकार्यांची एक टीम त्यांची पुस्तके असलेल्या
10 िविवध लायबर्र्यांमध्ये, स्कॅिनगं कें दर्ांमध्ये जाऊन त्यांची तपासणी करत आहेत. ते
पुस्तकांच्या यादीतील पर्त्येक पुस्तक तपासून पाहत आहेत आिण ते ठरवत आहेत कोणते
पुस्तक उपलब्ध करून द्यायचे आिण कोणचे नाही. ते म्हणालेत की कोणती पुस्तके ठेवायची ते
आम्हाला ते कळवणार आहेत

ते पर्थम रागावले होते तेव्हा मी आमची व्यवस्था बारकाईने तपासली. मला पर्थम असे वाटत
होते की कोणतेच पुस्तक काढून टाकू नये. मी म्हटले, “नाही, मला दर मिहन्याला पाच लाख
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पुस्तके वाचणार्या दरमहा दहा लाख वाचकांना थांबवायचे नाही. हे आम्ही अिजबात करणार
नाही.”

ते म्हणाले, “ठीक आहे, 1900 च्या नतंरची सवर् पुस्तके काढा.” तसे केले तर आमच्याकडे
िशल्लक रािहली असती 60,000 पुस्तके. मी म्हणालो, “1900 का?” त्यांनी खर ेतर कोणती
तरी तारीख सांगायची म्हणून सांिगतली होती. आिण म्हणून पर्थम मी म्हणालो, “ठीक आहे. मी
1923 च्या नतंरची सवर् पुस्तके काढीन.” त्यानतंर माझ्याकडे 2,00,000 पुस्तके रािहली
असती.

मी त्यानतंर माझ्याकडे उरलेली 2,50,000 पुस्तके काळजीपूवर्क तपासली. बरीचशी
सरकारी राजपतर्े होती. िकंवा महात्मा गांधीची पुस्तके होती आिण आपल्याला माहीत आहे
त्यांच्यावर कॉपीराइट असण्याचा पर्श्नच उद्भभवत नाही. िकंवा अशाच काही इतर गोष्टी
असलेली पुस्तके होती.

आिण ही यादी काळजीपूवर्क तपासल्यावर यादी 3,14,000 पुस्तकांपयर्ंत पोहोचली. ती आता
तुम्ही पाहू शकता. त्यांना आजही सांगावेसे वाटते की सवर् पुस्तके काढून टाका. परतंु मला मातर्
अिजबात असे वाटत नाही. मी काय वाचावे आिण काय वाचू नये हे ठरवणे सरकारचे काम
नाही.

यािशवाय त्याही पेक्षा महत्त्वाची गोष्ट ही की कॉपीराइट ही आहे-नाही अशी िद्वगुणात्मक गोष्ट
नाही. उदाहरणाथर्, ही सारी पुस्तके मी अधं व्यक्तीला देऊ शकतो. कारण आंतरराष्टर् ीय
पातळीवर असा करार झालेला आहे की अधं व्यक्तीला उपलब्ध करून देताना कॉपीराइट लागू
होत नाही. कॉपीराईटच्या कायद्याच्या संदभार्तील ही एक जास्त पुरोगामी गोष्ट आहे. िशवाय
अशीही एक वेळ येईल की जेव्हा कॉपीराइट नसेल. कारण कॉपीराइट काही काळानतंर राहत
नाही. मला काही कल्पना नाही ती वेळ कधी येणार आहे. पण म्हणूनच मी ती पुस्तके काढून
टाकणार नाही, कारण कालांतराने आम्ही ती लोकांसाठीं उपलब्ध करू शकू.

तुम्हाला िदल्ली िवद्यापीठाची केस माहीत असेलच. िदल्ली िवद्यापीठाने कॉपीराइट कायद्याचा
संदभर् िदला आहे व म्हटले आहे की तुम्ही िशक्षणासाठी िशक्षण संस्थेमध्ये िशक्षक व
िवद्याथ्यार्च्या मध्ये पुस्तके उपलब्ध करून देऊ शकता. म्हणजे आम्ही ती सारी पुस्तके
िवद्यापीठाच्या पिरसरात उपलब्ध करून देऊ शकतो.

पुस्तके काढून टाकणे हे उत्तर काही बरोबर नाही. मेटाडाटाचे व्यवस्थापन करणे, तो सुधारणे,
भाषांतरावर काम करणे अशा गोष्टी केल्या पािहजेत. चांगल्या पर्तीचे ओसीआर बनवणे, कारण
आपण काही भाषांचे ओसीआर करू शकतो, पण इतर भाषांसाठी नाही करता येत. ते सुधारणे.
कॉपीराइटच्या पर्श्नांमध्ये लक्ष घालणे.

डीएलआय सव्हर्रची एक गोष्ट आहे. ती ऑनलाईन असताना, मी त्यांच्या गोष्टी िमरर करायचा
पर्यत्न केला मी त्यांना िलहूँ पािहले. मला काहीच उत्तर िमळाले नाही. जेव्हा ते मान्यवर
पर्ाध्यापक अखेर मला भेटले तेव्हा ते म्हणाले, "ते ठीक आहे, तुम्ही आमच्याशी काही न
बोलता हे सार ेकेलेत.” मी म्हटले, “हे पाहा, हा डाटा 2015 पासून िफरतो आहे.”
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आम्हाला असे वाटले की उत्तर द्यायला कोणीच घरी नाही. आम्ही असे समजून चाललो की
कोणीच घरी नाही. मला कोणाशी तरी बोलायला आवडले असते. पण कोणी बोलायला आले
नव्हते. आिण म्हणूनच मी पुढचे पाऊल टाकले आिण ते उतरवून घेतले.

िशवाय ही तर पुस्तके आहेत. एकदा ती इटंरनेटवर असल्यावर मी तुमचा सव्हर्र हकॅ करू
शकत नाही. पण हा डाटा हा सावर्जिनक असेल – आिण सावर्जिनक डाटाचे सरकारच
व्यवस्थापन करत असते – अशा वेळी तो डाटा घेऊन तो पाहायचा मला अिधकार आहे. आता
अथार्त त्यामुळे कॉपी राइटचे पर्श्न िनमार्ण झाले तर साहिजकच त्याची जबाबदारी माझ्यावर
पडते. पण आम्ही ती घेऊन ते पर्श्न िनपटायला तयार आहोत. त्यामुळे ती लायबर्री ऑनलाईन
आहे.

आता तुम्ही िवचारू शकाल की “हे तुम्ही जे सार ेम्हणत आहात ते इतके महत्त्वाचे आहे का?
तुम्हाला सावर्जिनक मुदर्ण हवेच कशाला?” तसे पािहले तर जगाची घडी पार िवस्कटली आहे.
तुमचे आजच्या जगाबद्दल काय मत आहे मला माहीत नाही, पण उत्पन्नामधील िवषमता वाढत
जात आहे, तसेच गरीबी, रोग, भूक. भारतामध्ये अन्नाचे अितिरक्त उत्पादन आहे पण 20 कोटी
लोक उपाशी आहेत.

आपण हे पर्श्न सोडवू शकतो. हवामान बदल, आपल्या पृथ्वीवर केले जाणार ेअत्याचार. तुम्ही
जागितक तापमान वाढीवरून पाहू शकता की ही दरूवरची, अशक्य कोटीतली कल्पना
रािहलेली नाही. ती खरी आहे. हे िवज्ञान आहे.

असिहष्णतुा. इतर धमार्तील लोकांिवरुद्ध िहसंा. इतर जमातींच्या िवरोधात िहसंा. िस्तर्या व
मुलांवर होणारी िहसंा. असिहष्णतुा. कल्पनांबद्दल असिहष्णतुा. गौरी लकेंशवर बगंलोरमध्ये
झालेला भयानक हल्ला.

बनावट बातम्या? फेसबुकवर नाझी? अमेिरकेमध्ये बनावट बातम्यांच्या मगतीने अध्यक्षांना
िनवडून आणायला मदत करणे? आिण पर्श्न उरतो असा की या अशा गोष्टींसाठी काय कराल?

माझा असा िवश्वास आहे की त्या त्या िपढीला, त्या त्या पर्त्येक वेळी, एक संधी असते. तुम्ही
ततंर्वजै्ञािनक असाल आिण 1960 च्या सुरवातीच्या काळात असाल तर तुम्ही सॅम सारखे
व्हाल. तुम्ही िडिजटल फोनचा िस्वच शोधाल िकंवा संगणकाचा शोध लावाल. तुम्ही 1950
सालचे असाल तर अवकाशयान िवज्ञानात काम केले असते. हीच गोष्ट सामािजक पर्श्नांबाबत
आहे. काही गोष्टी अशा असतात की त्या आपण करू शकतो. तुम्ही 1880 च्या काळात
असतात त्यावेळी तुम्ही गुलामीच्या िवरोधात लढला असता. आिण तुम्ही गांधींना अनुसरले
असते. .

तसेच, माझा िवश्वास आहे की ज्ञान सावर्ितर्कपणे उपलब्ध करून देणे ही आपली संधी,
आजच्या काळाचे अपुर ेआव्हान आहे. हे असे काम आहे जे आपल्या आवाक्यातले आहे.
आपण हे घडवून आणू शकू, आिण त्याचे महत्त्वाचे कारण हे की लोकशाही ही लोकांच्या
मालकीची असते.

कोड स्वराजकोड स्वराज
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लोकशाहीचा कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे सुजाण नागिरक, आिण म्हणूनच मला वाटते, की ती
बदलाची गुरुिकल्ली आहे. तुम्ही जागितक तापमान वाढीचा पर्श्न आज सोडवू शकत नाही, पण
आपल्या सवार्ंना जर पयार्वरणाबाबत काय चालले आहे ते समजू लागले तर आपण काहीतरी
कृती करण्यास सुरुवात करू शकतो. आिण बदलासाठी दोन गोष्टींना कळीचे महत्त्व आहे.
गांधींनी सांिगतले आहे की बदलासाठीची एक कळीची गोष्ट म्हणजे पर्ेम. तुम्ही नाझींना बिघतले
तर तुम्ही त्यांना मारायला जात नाही. एक गोष्ट मला अमेिरकेत आज चाललेल्या वादाबद्दलची
आवडत नाही, म्हणजे एकीकडे आहेत आल्ट-उजवे, हो ना? आिण दसुरीकडे आहेत “चला,
नाझींना बडवून काढू.”

छान, पण हे काही पर्श्नाचे उत्तर नाही. गांधी आिण िकंग या दोघांची िशकवण होती की ही पर्ेम
हेच उत्तर आहे. पण त्यांनी आम्हाला आणखी काही िशकवले आहे. ते म्हणजे आपल्याला जग
बदलायचे असेल तर – इथे आपण जस्टीस रानड्यांना उद्धतृ करत आहोत – जर आपल्याला
जग बदलायचे असेल तर आपण स्वत:ला िशिक्षत केले पािहजे. आिण आपल्या राज्यकत्यार्ंना
िशिक्षत केले पािहजे.

िकंग आिण गांधी या दोघांनी सत्यागर्ह करण्यापूवीर् बराच काळ मनापासून एकागर्तेने स्वत:ला
िशकवण्यासाठी आिण नतंर राज्यकत्यार्ंना िशकवण्यासाठी वेळ िदला. दांडी यातर्ेसाठी
िनघण्यापूवीर् गांधी यांनी एक मिहना आशर्मात घालवला, स्वत:ला आिण इतर सत्यागर्हींना
पर्िशक्षण देण्यात. त्यांनी सरकारला अनेकवेळा अजर् करून सांिगतले होते की "मी हे करणार
आहे" आिण म्ह्णनू मला वाटते पर्ेम, आिण पर्ेमाच्या सोबत िशक्षण या कळीच्या गोष्टी आहेत.
रवींदर्नाथांना देखील असेच वाटत होते. त्यानतंर जेव्हा त्यांना िबर्िटशांनी चालवलेल्या शाळा
आवडत नव्हत्या म्हणून गांधींनी पायाभूत िशक्षण बदं करायचा पर्यत्न केला तेव्हा रवींदर्नाथांनी
त्यांचे पर्िसद्ध ‘सत्याला आवाहन’ पर्कािशत केले आिण त्यात ते म्हणाले," जसे आपल्या
हृदयाने पर्ेमाचे सत्य जाणायला हवे तसेच आपल्या मनाने ज्ञानाचे सत्य मान्य करायला हवे.”
बरोबर आहे ना? तुम्हाला दोन्ही गोष्टी हव्यात.

त्यामुळे मला असे वाटते की अफवा, बनावट बातम्यांना ज्ञान हेच उत्तर आहे. तुम्ही बनावट
बातम्या सेन्सॉर करण्याने हा बनावट बातम्यांचा पर्श्न सोडवला जात नाही, कारण त्याने पर्श्न
सुटत नाही. पण तुमच्याकडे त्याहून चांगली बातमी असू शकते. तुमच्याकडे खरी बातमी असू
शकते. जर आपल्याला आिथर्क संधीचा पर्श्न सोडवायचा असेल तर त्यासाठी मदत करायला
हवी, तो पर्श्न असाच आपोआप सुटणारा नाही.

‘भाकरीचे शर्म’ या संकल्पनेचे गांधी खूप मोठे चाहते होते. ही बायबलच्या उक्तीमधून आलेली
संकल्पना आहे. आिण त्यांच्यासाठी पिहली शर्माची भाकरी होती ती मुदर्णाची.

गांधीजी जेव्हा िफिनक्स आशर्मात गेले, तेव्हा पर्त्येकाला त्यांच्या छापखान्याचा उपयोग करावा
लागे. दररोज पर्त्येकाला छापखान्यात शारीिरक काम करावे लागे. त्यानतंर चरखा आला. तसे
बिघतले तर आज गांधीजी म्हणाले असते दररोज ओपन सोसर् असलेल्या पर्ोगर्ॅमचे कोड करणे
हे भाकरीचे शर्म आहेत. आिण ते अगदी खर ेआहे. ते भाकरीचे शर्मच आहेत, आिण ते तुमचे
जग अिधक संुदर बनवतात. तुम्ही काही तरी खरखेरु ेघडवत असता.

कालकालर्र् मालामुद यांची मत मालामुद यांची मतेे
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गांधीजींनी आणखी एक गोष्ट आम्हाला िशकवली ती म्हणजे सावर्जिनक काम. तुमचा काही वेळ
त्यात गेला पािहजे - तुम्ही कोणताही व्यवसाय करत असाल, पसैा कमावणे चांगलेच आहे. जर
आपले सरकार आपल्या मालकीचे व्हावे असे वाटत असेल – आिण लोकशाही मध्ये
आपल्याला तसे वाटते – तर आपण त्याचा भाग असणे गरजेचे आहे.

जी अनेक मानके मी पर्कािशत केली आहेत त्या पर्त्येकाला एक पिहले पान आहे. त्या पानावर
हत्ती आहेत आिण त्यावर बोधिचन्ह आहे आिण इतर काही नक्षी आहे. पण या पानाच्या शेवटी
‘नीित शतकम’ मधील एक वाक्य आहे, ते असे आहे, “ज्ञान हा एक असा खिजना आहे की
त्याची चोरी होऊ शकत नाही." आिण मला हे म्हणणे पूणर्पणे पटते. ज्ञान हे वाटले पािहजे,
आिण ही आपल्याला िमळलेली एक चांगली संधी आहे. आभारी आहे. मला आिण सॅम ला
आता तुम्ही पर्श्न िवचारू शकता.

कोड स्वराजकोड स्वराज
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CWMG, खडं 87 (1947), पान 193, अब्दलु गफार खान यांच्या बरोबर सकाळचा फेरफटका

CWMG, खडं 90 (1947-48), पान 449, पर्ाथर्नास्थळी पर्वेश करताना
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CWMG, खडं 88 (1947), दशर्नी पान, काश्मीरला जात असताना लाहोर स्टेशनवर
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CWMG, खडं 13 (1915-1917), दशर्नी पान, भारतात आगमन झाल्यानतंर, 1915
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िमसेस एलेनॉर रूझवेल्ट, एलोरा गुफा पाहत असताना, त्यांनी या गुफांना माचर् 9, 1952 रोजी भेट
िदली.
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म्हसैूर िवमानतळावर आगमन झाल्यावर िमसेस एलेनॉर रूझवेल्ट यांचे शर्ी. एच. सी. दासप्पा, म्हसैूरचे
िवत्त व उद्योग मतंर्ी यांच्या हस्ते स्वागत
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िमसेस एलेनॉर रूझवेल्ट, कें दर्ीय अन्न ततंर्िवज्ञान संशोधन संस्था, म्हसैूर येथील एका पर्योगशाळेला भेट
देताना, त्यांनी ही भेट माचर् 7, 1952 रोजी िदली.

िमसेस एलेनॉर रूझवेल्ट, महाराणी गल्सर् हायस्कूल, जयपूरला भेट देताना, त्यांनी ही भेट माचर् 13,
1952 रोजी िदली.
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CWMG, खडं 57 (1934), दशर्नी पान.

CWMG, खडं 61 (1935), दशर्नी पान, बोरसद या प्लेग-गर्स्त गावाला भेट देताना
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CWMG, खडं 24 (1924), दशर्नी पान, गांधीजी, 1924 साली
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मुलाखत:मुलाखत: या छोट्याशा यया छोट्याशा यूएूसबी मध्यएसबी मध्येे 19,000 भारतीय मानक 19,000 भारतीय मानकेे आह आहेेत.त. तीती
सावसावर्र्जिनकिरत्या सवार्ंना उपलब्ध का करू नयजिनकिरत्या सवार्ंना उपलब्ध का करू नयेेत?त?

द वायर, अनुज शर्ीिनवास, ऑक्टोबर 26, 2017. (परवानगीसह उद्घद वायर, अनुज शर्ीिनवास, ऑक्टोबर 26, 2017. (परवानगीसह उद्घृतृ)त)

ब्यरुो ऑफ इिंडयन स्टंॅन्डडर्सने पर्सृत केलेले िनयम व कोड लोकांना िवनामूल्य उपलब्ध करून
देण्यासाठी चाललेल्या त्यांच्या कायदेशीर लढ्याबाबत कालर् मालामुद,
Public.Resource.Org चे संस्थापक, यांची मुलाखत.

[अनुज शर्ीिनवास] हलॅो, ‘द वायर’ तफेर्  सावर्जिनक महत्त्वाची मािहती सवार्ना उपलब्ध करून
देण्याबाबतच्या आजच्या चचेर्त तुमचे स्वागत. माझे नाव आहे अनुज शर्ीिनवास आिण आजचे
आपले पाहुणे आहेत कालर् मालामुद.

कालर्चे वणर्न अनेक पर्कार ेकेले गेले आहे, इटंरनेट वादगर्स्त बनवणारा घरचा भेदी इथपासून ते
अमेिरकेचा अनिधकृत सावर्जिनक मुदर्क इथपयर्ंत. इटंरनेटचा उपयोग करून लोकांसाठी
उपलब्ध असलेली आिण सुलभपणे िमळणारी मािहती आणखी सुलभपणे आिण सहजपणे
उपलब्ध करून देणे हे काम कालर् गेली 25 वषेर् करत आहेत. गेल्या 10 वषार्तले त्यांचे बरचेसे
काम हे कायदा, कायदेशीर कोड आिण मानके आिण अशा गोष्टींभोवती कें िदर्त आहे. अनेक
वेळा त्यांना सरकारबरोबरच संघषार्चा पर्संग येत आहे. कारण सरकारी अिधकार्यांना मािहतीचा
पर्सार िनयिंतर्त व्हावा िकंवा अत्यतं िनवडक लोकांनाच व्हावा असे वाटते.

आभारी आहे, कालर्, आमच्या सोबत आज इथे असल्याबद्दल.

[कालर् मालामुद] मला देखील खूप आनदं झाला आहे.

[अनुज शर्ीिनवास] आमचे जे पर्ेक्षक ज्यांना तुमच्या कामाची कल्पना नाही त्यांच्यासाठी जरा
सांगता का की जी मािहती सावर्जिनक आहे असे धरले जाते ती मािहती सवार्ंपयर्ंत, जास्त
सावर्जिनक पद्धतीने जास्त लोकांपयर्ंत पोचवण्याची तुमची वाटचाल कशी होती.

[कालर् मालामुद] ठीक आहे. तर मी ज्या मािहती वर काम करतो, ती सावर्जिनक असावी,
उपलब्ध व्हाही असेच बहुतेकांचे मत असते पण काही कारणानी ती तशी उपलब्ध नसते. ती
पसेै देऊनच उपलब्ध होते अशा तर्हेने ती बिंदस्त केलेली आहे. कारणे अनेक आहेत. कधी
चाकोरी सोडायची नसते, िकंवा सरकारी लोकांना तांितर्क दृष्ट्या ते हाताळता येत नसते िकंवा
कोणाला तरी ितचा िवकेर्ता व्हायचे असते आिण उपलब्धता आपल्या हातात ठेवायची असते.
मी काय शोधतो तर मोठ्या पर्माणातील मोठ्या व्याप्तीचा डाटाबेस पाहत असतो. जसा
अमेिरकेतील पेटंट्सच्या संदभार्तील डाटा. त्या पर्करणी, तो सवर् डाटा मी िवकत घेतला.
पेटंट्चे कायार्लय तो डाटा िवकत होते. त्यासाठी मला काही लाख डॉलर लागले आिण ते मी
उभे करू शकलो. मी तो िवकत घेतला आिण ऑनलाईन टाकला. लाखो लोक त्याचा उपयोग
करू लागले, आिण त्यानतंर मी पेटंट्च्या कायार्लयाच्या दारावर थाप िदली आिण सांिगतले,
“तुम्हाला माहीत आहे का, हे तुमचे काम आहे. तुम्ही ते करायला हवे.”
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तेच माझे ध्येय असते. मला काही स्वत:चा पेटंटचा िकंवा इतर कुठलाही धदंा उघडायचा नाही.
माझा पर्यत्न सरकार अिधक चांगले व्हावे हा आहे. आिण सरकारला हे ही दाखवायचे की
लोकांना या अशा मािहतीबद्दल आस्था आहे. पेटंट्सचा डाटाबेस लोकांना उपलब्ध करत होतो
तेव्हा पेटंट्स खात्याचे आयकु्त मला म्हणाले की सामान्य अमेिरकेतील लोकांना त्या डाटाबेस
बद्दल जराशीही आस्था आहे असे त्यांना वाटत नाही. ती ऑनलाईन टाकली अन काय, लाखो
लोक त्याचा उपयोग करू लागले आहेत.

[अनुज शर्ीिनवास] काही केसेस मध्ये उदाहरणाथर् ही मािहती लोकांना उपलब्ध आहे, पण फी
देऊन. अशा वेळी जेव्हा सरकारचे खातेच यातून पसेै िमळवत असते तेव्हा तुम्ही काय करता?

[कालर् मालामुद] खर ेआहे! पसेै िमळवणे हे कुठल्याही सरकारी संस्थेला िकंवा सेवा संस्थेला
महत्त्वाचे असते. उदाहरणाथर् पेटंट कायार्लयाला दर वषीर् पेटंट्स िवकून 4 कोटी डॉलर
िमळतात. पण पेटंटचा हाच हेतू असतो - अमेिरकेमधील हा एकच डाटाबेस जो घटनेमध्ये
नमूद केलेला आहे. तो िवकण्यासाठी नाही. ते इतर मागार्ंनी पसेै िमळवू शकतात. आिण ते
डाटाही िवकू शकतात. पर्श्न हा आहे की एकदा मी डाटा िवकत घेतला तर मी तो अिधक
चांगल्या िकंवा अिधक सोियस्कर रूपात पुनमर् ुिदर्त करून त्याची उपयोिगता वाढवू शकतो की
नाही? मला मािहती िमळण्याच्या सेवेसाठी थोडा पसैा द्यावा लागला तरी काही हरकत वाटत
नाही. पर्श्न हा येतो की ती मािहती परवान्यािशवाय अिधक सुधारणा करून, तुम्ही अिधक
लोकांपयर्ंत, नागिरकांपयर्ंत, ती पोचवून उपयोगात आणायची परवानगी आहे का?

[अनुज शर्ीिनवास] बरोबर. हे अगदी खर ेआहे. आपण भारतामधील काही काम - गेल्या एक
दोन वषार्त तुमचे काम भारतामध्येही चालू झाले आहे. माझ्या मािहतीपर्माणे सध्या ब्यरुो ऑफ
इिंडयन स्टॅन्डडर्स बरोबर तुमची कायदेशीर लढाई चालू आहे. त्या बद्दल थोडे बोलू शकाल
का? िवशेषत: ही लढाई सुरू कशी झाली?

[कालर् मालामुद] दोन तीन पर्कारचे कायदे असतात, बरोबर, कायदेशीर सािहत्य असते.
सरकारी आदेश असतात, लोकसभेनी पास केलेले कायदे असतात, सरकारी िनयम असतात;
पण सुरके्षसंबधंीचे िनयम व मानके आपल्या आधुिनक जगातल्या सवार्ंत महत्त्वाच्या कायदेशीर
बाबींपकैी एक आहेत. राष्टर् ीय बांधकाम मानके, कापड िमलच्या यतंर्ांच्या सुरके्षसंबधंीची मानके,
िकंवा कीटकनाशकांचा सुरिक्षत वापरासंबधंीची मानके. ही सवर् मानके अिधकृत राजपतर्ांमध्ये
घोिषत केलेली आहेत. त्यांना कायद्याचे वजन आहे. अनेकदा, तुमची उत्पादने पर्मािणत
नसतील तर तुम्ही ती भारतात िवकू शकत नाही; आिण ती ब्यरुो कडून पर्मािणत होण्यासाठी
ती त्या मानकांमध्ये िदलेल्या िनकषांमध्ये बसावी लागतात. आिण ती सवर् सरकारी पर्काशने
आहेत.

असे असूनही, या पर्काशनांवर कॉपी राइट आहेच आिण वर सूचना आहे की ब्यरुोच्या परवानगी
िशवाय त्यांच्या पर्ती काढल्या जाऊ नयेत; आिण ते ती िवकतात. राष्टर् ीय इमारतींचे कोड हे
भारतामध्ये 14,000 रुपयाला िमळते. हे खूपच महाग आहे कारण पर्त्येक अिभयांितर्की
िवद्याथ्यार्ला त्याची अभ्यासासाठी गरज असते. आिण ते जर तुम्ही परदेशातून खरदेी केलेत तर
त्याची िकंमत दहा पट ही 1.4 लाख रुपये आहे. पण तुम्हाला भारतामध्ये काही व्यवसाय

कोड स्वराजकोड स्वराज
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करायचा असेल तर तुम्हाला भारतातील सुरक्षा िनयम काय आहेत हे माहीत असणे आवश्यक
आहे.

[अनुज शर्ीिनवास] बरोबर. अगदी बरोबर. 2013 मध्ये तुम्ही यापकैी काही डाटा घेऊन तो
सवार्ना उपलब्ध करून िदला होता. पण बीआयएसला ते फारसे पसंत पडले नाही.

[कालर् मालामुद] खर ेम्हणजे बीआयएसला हे लक्षातच आले नाही. पर्थम काय झाले की मी
खूपशी भारतीय मानके खरदेी केली. एक गोष्ट मी करतो म्हणजे मी चोरून काही करत नाही. मी
काही लपवत नाही. मी सॅम िपतर्ोदांना फोन केला. ते त्यावेळी सरकारमध्ये होते. मनमोहनिसंग
यांच्यासाठी काम करत होते. म्हणालो, "िपतर्ोदाजी, मला तुम्हाला भेटायला यायला आवडेल."
मी गेलो. त्यांना भेटलो. आिण मी माझ्याबरोबर मानकांच्या काही पर्ती नेल्या. मी त्यांना सगळी
पिरिस्थती सांिगतली. आिण म्हटले, “मी हे ऑनलाईन टाकणार आहे. तुम्हाला काय वाटते?
ते म्हणाले "फू! हे छान आहे." मी म्हणालो, “ब्यरुो ऑफ इिंडयन स्टंॅन्डडर्सला कदािचत राग
येईल. त्यांनी म्हटले, “ही खूप महत्त्वाची मािहती आहे. ती लोकांना िमळायलाच पािहजे.”
ब्यरुोच्या लक्षातच आले नाही. मी सवर्च्या सवर् म्ह्णजे 19,000 स्टॅन्डडर्स घेतली, आिण मी ती
ऑनलाईन टाकली. दर वषार्ची मी $5000 वगर्णी फी त्यांच्या िडव्हीडी साठी िदली. नतंर
माझी वगर्णी पुन: भरण्याची वेळ आली.

[अनुज शर्ीिनवास] नक्कीच.

[कालर् मालामुद] मी त्यांना उत्तरादाखल पतर् िलहीले. मी पतर्ात म्हटले, “हो, ही पाहा माझी
िवकर्ीची पावती. मला माझ्या वगर्णीचे नूतनीकरण करायला नक्कीच आवडेल. पण जाता जाता
हे बघा, इथे ही सवर् मानके आहेत. त्यातली आम्ही 971 घेतली आहेत आिण त्यांचे आम्ही
एचटीएमएल मध्ये रूपांतर केले आहे. आम्ही त्यातील आकृत्या एसव्हीजी गर्ाफीक्स मध्ये पुन्हा
काढल्या आहेत. आम्ही त्यातील सूतर्े ही मॅथएमएलमध्ये िदली आहेत. तुम्हाला या रूपांतिरत
मािहतीच्या पर्ती हव्या असल्यास कळवा.” मला त्यांचे परत पतर् आले. त्यात त्यांनी म्हटले
होते त्याचा एकंदर अथर् हा की, हे तुम्ही ताबडतोब थांबवा. त्यांनी माझ्या वगर्णीचे नूतनीकरण
करण्याचे नाकारले. आिण मला सवर् रूपांतिरत मानके ऑनलाईन वरून काढून टाकण्यास
सांिगतले.

मी त्यांना परत पतर् िलहीले आिण स्पष्टीकरण िदले की माझ्या कल्पनेपर्माणे, भारतीय सरकारी
व्यवस्थेनुसार, भारतीय घटनेनुसार, भारतीय मािहतीच्या अिधकाराच्या कायद्यानुसार ही
सवर्जिनक मािहती आहे. त्यांनी ते अमान्य केले. आम्ही मतंर्ालयाकडे अजर् केला, ते आमचे
पुढचे पाऊल होते. एक मोठा, सजवलेला अजर्. िपतर्ोदांनी पितज्ञापतर् िदले. िव्हटेंन सफर् ,
इटंरनेटचे जनक, त्यांनी पितज्ञापतर् िदले. आिण अनेक मान्यवर पाणी आिण वाहतूक
अिभयांितर्की पर्ाध्यापकांनी अशी पर्ितज्ञापतर्े िदली. आम्ही उदाहरणांसह दाखवून िदले की ही
मानके कशी अिधक चांगली झाली आहेत आिण आम्ही त्यांचे उपयोग मूल्य कसे वाढवले आहे.

ितथून ते सार ेवर मतंर्ीमडंळापयर्ंत पोचले. आिण काही िदवसानी आम्हाला परत पतर् आले.
“नाही, तुम्ही तसे करू शकत नाही.” आता पुढची पायरी होती सावर्जिनक िहत यािचका. मी,
माझे हुषार तरूण सहकारी, वाहतूक अिभयांतर्ीकी तज्ज्ञ शर्ीिनवास कोडाली, ‘इिंडयन कानून’

या छोट्याशा यया छोट्याशा यूएूसबी मध्यएसबी मध्येे 19,000 भारतीय मानक 19,000 भारतीय मानकेे आह आहेेत.त.
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चे आश्चयर्कारक काम करत असलेले डॉ. सुशांत िसन्हा, आम्ही यािचका दाखल केली. िनिशथ
देसाई यांनी आिण त्यांच्या सहकार्यांनी आमचे वकील म्हणून िबना मोबदला काम करायचे
मान्य केले. सलमान खशुीर्द, माजी कायदे मतंर्ी, यांनी आमचे विरष्ठ वकील म्हणून िवनामोबदला
काम करायचे मान्य केले. माननीय िदल्ली उच्च न्यायालयासमोर ही यािचका आलेली आहे.

हा सगळा कागदांनी झाकाझाकी करण्याचा पर्कार आहे. बीआयएसने आमच्या तकर्ारीचे उत्तर
िदले होते. आम्ही त्याला पर्त्यतु्तर िदले होते. पण कें दर् सरकारने आम्हाला उत्तर िदले नव्हते.
आम्ही नोव्हेंबर 13 ला परत न्यायालयात असणार आहोत, आिण आम्हाला आशा आहे की
सरन्यायाधीश िकंवा जे कोणी खटल्याचे िनयकु्त न्यायाधीश असतील ते पुढच्या वषीर्च्या वसंत
ऋतूत तोंडी जाबजबाबांसाठी तारीख देतील. आम्हाला आमचे म्हणणे मांडायला िमळेल आिण
सरकार आपले म्हणणे मांडेल आिण मग सरकार िनकाल देईल.

[अनुज शर्ीिनवास] नक्कीच. कालर्, माझ्या समजेपर्माणे बीआयएसचा पर्ितवाद हा एकतर कॉपी
राइट वर आधािरत आहे. आणखी एक गोष्ट ते जी मांडतात ती ही की त्यांना मानके तयार
करण्याबद्दलची भरपाई िमळाली पािहजे. अमेिरका आिण भारत यांच्यामधील एक फरक म्हणजे
अमेिरकेत जी मानके व िनयम काही काळानतंर कायदा बनतात ती अगोदर खाजगी संस्थांनी
बनवलेली असतात. भारतामध्ये बीआयएस ही एक संवधैािनक संस्था जी काहीवेळा – मी
म्हणेन बहुतेकवेळा - ते जी मानके बनवतात त्यांचेच कालांतराने कायद्यात रूपांतर होते. आिण
काही पर्माणात तरी त्यांचा महसूल हा कंपन्या, महािवद्यालये, खाजगी व्यक्ती यांना केलेल्या
मानकांच्या िवकर्ीतून येतो. बीआयएसच्या या महसूल व्यवस्थेलाच तुमचा िवरोध आहे का?
तुम्हाला असे वाटते का की या आताच्या िदवसात आिण यगुात ते लोकांना मोफत उपलब्ध
करावे आिण ती मानके िनमार्ण करण्यासाठी आलेल्या खचार्चा िवचार अिजबात करू नये?

[कालर् मालामुद] आपण पर्थम भारताचा िवचार करूया, नतंर बाकी जगाचा.

[अनुज शर्ीिनवास] ठीक आहे.

[कालर् मालामुद] भारतामध्ये हे सरकारी दस्तऐवज आहेत. त्यांचा 4% पेक्षा कमी महसूल हा
मानकांच्या िवकर्ीतून येतो. तुम्हाला एखादे उत्पादन भारतात िवकायचे असेल तर ते पर्मािणत
असणे आवश्यक असते. तुला माहीत आहे, पर्मािणत करण्याची फी तुम्ही कोणाला देता? ब्यरुो
ऑफ इिंडयन स्टॅन्डडर्सला. त्यांना खूप पसैा िमळतो. आणखी एक गोष्ट, हे त्यांच्या िनयकु्त
उद्देशाचा महत्वाचा भाग आहे नाही का? सावर्जिनक सुरक्षा. तुम्ही या मानकांची उपलब्धता
मयार्िदत केल्याने अिभयांितर्कीच्या िवद्याथ्यार्ंना याबद्दल िजतके चांगले िशक्षण िमळायला पािहजे
तेवढे िमळत नाही. ज्या सरकारी अिधकार्यांना ते मानक लागू करायचे आहे िततक्या चांगल्या
पद्धतीने त्यांना ते लागू करता येत नाही कारण एखादे मानक िवकत घ्यायला 14 हजार रुपये
लागतात. सावर्जिनक सुरक्षा मािहती रशेन करणे त्यांच्याच िनयकु्त उद्देशांच्या िवरुद्ध जाते,
आिण त्यांना त्या पशैाची गरजही नाही. त्यांना इतर िठकाणाहून पसेै येतातच.

आता इतर सार्या जगात खाजगी सेवा संस्था ही मानके बनवतात आिण नतंर सरकार त्या
मानकांना कायद्याचे रूप देते. इथे मला एक दोन गोष्टी सांगू दे. या सेवासंस्थांची हीच इच्छा
असते की त्यांची मानके कायद्यात रूपांतिरत व्हावीत. अमेिरकेतील राष्टर् ीय वीज मानक
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बनवण्यामागचा हेतू हाच होता आिण नतंर तेच अिभमानाने सांगतात की त्यांची मानके आता
50 राज्यात कायदा बनली आहेत म्हणून. त्यांना तेच हवे असते. ते ती खूप पसेै देऊन
िवकतात. पण तुम्हाला माहीत आहे का? पर्माणपतर् देणे, हस्तपुस्तके िवकणे, पर्िशक्षण देणे हेही
त्या सेवा संस्थेकडेच असते. जेव्हा फेडरल सरकार सांगते की राष्टर् ीय वीज मानक हा देशाचा
कायदा आहे, तेव्हा त्यांच्या मानकाला जनतेकडून सोनेरी िशक्का िमळत असतो, आिण
सावर्जिनक सुरक्षा मािहती रशेन न करताही त्याचा उपयोग करून ते पसेै िमळवू शकतात.
त्यांचा दावा आहे की त्यांना पशैाची गरज आहे, पण मला ते कारण आहे असे वाटत नाही.
माझ्या मते पर्श्न हा िनयतंर्णाचा आहे.

मला वाटते ते कायमच अशा पद्धतीने काम करत आले आहेत. पण तुम्हाला माहीत आहे का?
इटंरनेटने जगभरच्या पर्त्येक उद्योगाला त्यांची धदंा करण्याची रीत बदलायला भाग पाडले आहे.
काळ आपल्याला आपली धदं्याची रीत बदलायला भाग पाडतो. 1970 च्या दशकात मानके
रास्त भावात िवकली जाणे हे योग्य वाटत होते. पण आताच्या काळात इमारतीच्या सुरक्षेच्या
मानकांचे पुस्तक 14,000 रुपयाला देणे? आता ही गोष्ट पाहा. ही एवढीशी यूएसबी आहे.
त्यात सवर् 19,000 मानके आहेत. सगळी सगळी मानके. भारतातील पर्त्येक िवद्याथ्यार्ला ती
उपलब्ध का नसावीत याचे काहीही कारण मला िदसत नाही, िनदान िबगर-धदेंवाइक शकै्षिणक
उद्देशांसाठी तरी. पण मला तर असेही वाटते की पर्त्येक उद्योगाला आिण स्थािनक
अिधकार्याला ते उपलब्ध असले पािहजे, कारण याच पद्धतीने आपण सावर्जिनक सुरक्षा
अमलात आणतो. सवार्ंना कायदा मािहती असतो.

[अनुज शर्ीिनवास] बरोबर. बरोबर. कालर्, तुमच्या, आिण सावर्जिनक के्षतर्ाच्या इतर अनेक
समथर्कांच्या कामाच्या, उद्देशांपकैी एक उद्देश हादेखील आहे की --- तुम्ही ही मािहती आिण
उपलब्धता सवार्ना मोफत िमळायला हवी वगरै ेही मागणी तर करत आहातच पण त्याबरोबरच
उपलब्धतेची गुणवत्ता हाही एक मुद्दा आहे. उदाहरणाथर्, दस्तऐवज असे हवेत --- तुम्हाला ते
मोठे करता आले पािहजेत, ते जरा सौदयर्दृष्ट्या मोहक रूपात असायला हवेत, म्हणजे लोक
ते संशोधनासाठी खरोखर उपयोगात आणू शकतील. यापकैी काही काम भारताच्या िडिजटल
लायबर्रीलाही लागू होते, जे तुम्ही गेल्या दोन वषार्पासून करता आहात. त्याबद्दल थोडे सिवस्तर
सांग़ू शकाल का?

[कालर् मालामुद] आता मानकांचेच पाहा. आम्ही बरीचशी मानके एचटीएमएल मध्ये पुन्हा टाइप
केली आहेत. यामध्ये इमारतीचे कोड पण आहे. आम्ही आकृत्या परत काढल्या आहेत. सूतर्े
पुन्हा कोडमध्ये घातली आहेत. द िडिजटल लायबर्री ऑफ इिंडया, त्यांचा दावा होता की
5,50,000 पुस्तके सरकारच्या सव्हर्रवर आहेत. हा सवर् भारतभरची पुस्तके स्कॅन करणारा
दीघर्काळ चाललेला कायर्कर्म आहे.

[अनुज शर्ीिनवास] आिण ती आहेत?

[कालर् मालामुद] भारत सरकार. भारत सरकार. इलेक्टर् ॉिनक्स आिण मािहती ततंर्ज्ञान
मतंर्ालयातफेर्  िदल्या गेलेल्या आिथर्क साहाय्याच्या आधार ेचालणारा हा पर्कल्प आहे. मी ही
िडिजटल लायबर्री ऑफ इिंडया पािहली आिण मला दोन गोष्टी िदसल्या. ती लायबर्री सहजपणे
उपलब्ध होत नव्हती. िशवाय ती लायबर्री शोधणे देखील जड होते. सव्हर्र सतत बदं पडायचा.

या छोट्याशा यया छोट्याशा यूएूसबी मध्यएसबी मध्येे 19,000 भारतीय मानक 19,000 भारतीय मानकेे आह आहेेत.त.
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डीएनएस सारखे सारखे हरवायचे, सव्हर्र नाहीसा व्हायचा, म्ह्णनू मी त्याची कॉपी केली आिण
मी ती ऑन लाईन टाकली. मी तो डाटाबेस लक्षपूवर्क पािहला. त्यात कॉपीराइटचे पर्श्न आहेत.
ते िढसाळ आहेतच पण मेटाडाटा देखील खराब आहे. शीषर्के चुकीची आहेत. स्कॅन देखील
चांगले नाही. पाने इकडेितकडे लावलेली तर आहेतच पण काही पानेच नाहीत आिण काही
िठकाणी तर अधेर् पुस्तकच गायब आहे. रझेोल्यशुनमध्ये देखील गडबड होती.

आम्ही ती कॉपी केली आिण ऑनलाईन टाकली. आमचा हेतू फक्त ती सुधारणे हा होता. आम्ही
ती इटंरनेट आकार्इव्हवर टाकली आहेत. दर मिहन्याला लाखो लोक ती पाहतात. ती अिधक
दृश्यमान झाली. आमच्याकडे काही तकर्ारी नोंदवल्या गेल्या. असे मोठ्या कामात होतेच.
तुम्हाला काही तकर्ारी येतात. आिण तुम्ही त्याची उत्तर ेदेता. तुम्ही म्ह्णता, “बर.े ठीक आहे, मी
ते काढून टाकतो."

[अनुज शर्ीिनवास] म्हणजे काही केसेस अशा असतात की तुम्ही त्यांचे म्हणणे मान्य करता.

[कालर् मालामुद] हो शभंर टक्के! जर कोणी म्हटले की पुस्तक कॉपीराइट केलेले आहे. तर
पर्श्न नाही. आम्ही ते ताबडतोब काढून टाकतो. त्यात मोठे काहीच नाही. तुम्ही जेव्हा लाख
लाख, िकंवा बर्ूस्टर काहले यांच्या इटंरनेट आकार्इव्ह मधल्या पुस्तकांसारखे कोट्यावधी
पुस्तकांचा व्यवहार करत असता तेव्हा असे अनुभव येतात. चुका होतात.

सरकारला राग आला. कारण ती पुस्तके जास्त दृश स्वरूपात िदसू लागली होती. आिण त्यांना
काही लोकांकडून नोिटसा िमळाल्या. लोक म्हणत होते, "अर ेदेवा, हे तर आमचे पुस्तक
आहे.” सरकारने संपूणर् डाटाबेस इटंरनेटवरून काढून टाकला. त्यांनी आम्हाला पण सवर्
डाटाबेस काढून घ्यायला सांिगतले. मी म्हटले, “नाही, नाही. आम्ही ते करणार नाही.” ते
म्हणाले, "ठीक आहे, 1900 साला नतंरचे सवर् काढून टाका.”

[अनुज शर्ीिनवास] कशा पर्कारची पुस्तके आहेत या संगर्हात?

[कालर् मालामुद] तो एक अदभुत संगर्ह आहे. त्यात 50 वेगवेगळ्या भाषेतील पुस्तके आहेत.
अधीर् ही रोमान्स भाषांमध्ये आहेत -- इगंर्जी, जमर्न, फर्ें च. ऐितहािसक पुस्तके आहेत. लिलत
पुस्तके आिण भारतातील राजपतर्े. िनरिनराळ्या पर्कारची िनरिनराळ्या राज्यांची राजपतर्े,
संस्कृतमधली 50,000 पुस्तके, 30,000 गुजराथीमध्ये. मला या नक्की आकड्यांबद्दल
खातर्ी नाही. पण ती दहा हजारांच्या पटीत आहेत. ितबेटन पुस्तके. हजारो वषार्पूवीर्ची पुस्तके
आहेत. हा अद्भतु आिण एकमेवािद्वतीय संगर्ह आहे. कुठेही जगभरात उपलब्ध नसलेल्या
पुस्तकांचा हा संगर्ह आहे. मला सार्या जगभरच्या भारताच्या अभ्यासकांची पतर्े येत आहेत,
त्यामध्ये म्हटले आहे की, "बाप र!े केवढे मोठे काम!”

आम्ही ती वेगळ्या पर्कार ेउपलब्ध करून देत आहेत. तुम्ही पुस्तकांमधून सुलभपणे वाट काढू
शकता. लोक ताबडतोब आम्हाला सूचना देऊ शकतात आिण म्हणू शकतात की, "ओ, तुम्ही
हा मेटाडाटा चुकीचा िदला आहे." आिण आम्ही तो दरुुस्त करू शकतो. आम्ही संगर्ह अिधक
चांगला करायचा पर्यत्न करत आहोत. सरकार म्हणाले, "नाही, नाही, नाही. तुम्हाला ही
पुस्तके काढून घ्यायला हवीत. आिण आम्ही तुम्हाला सांगू कोणची पुस्तके ठेवू शकता कारण
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आम्ही ती एक एक करून तपासून पाहणार आहोत आिण ठरवणार आहोत कोणती कॉपीराइट
केलेली आहेत आिण कोणती नाहीत.”

पर्थम सांगायचे तर मला वाटत नाही की ते कॉपीराइट आहे का नाही ते ठरवण्यातले तज्ज्ञ
आहेत. कॉपीराइट ही आहे-नाही अशी िद्वगुणात्मक गोष्ट नाही. जर तुम्ही अधं असाल तर
तुम्हाला कोणतेही पुस्तक हे उपलब्ध केले जाऊ शकते असा आंतरष्टर् ीय करार आहे. भारताच्या
कॉपीराइटच्या िनयमापर्माणे पुस्तक जर िशक्षणासाठी िशक्षक व िवद्याथीर् वापरत असतील --
िदल्ली िवश्व िवद्यालयाची केस यावर अधारलेली होती – तर त्याला कॉपीराइट लागू होत नाही.
तर ही केवळ द्व्यथीर् गोष्ट नाही. मला असे वाटते की कोणते पुस्तक वाचावे आिण कोणते वाचू
नये हे ठरवणे सरकारचे कामच नाही आिण कोणती पुस्तके मी इटंरनेटवर अपलब्ध करून
द्यावीत िकंवा न द्यावीत हे तर नक्कीच त्यांचे काम नाही. .

[अनुज शर्ीिनवास] बरोबर. खरचे आहे ते.

[कालर् मालामुद] जर राष्टर् ीय सुरके्षचा पर्श्न असेल, िकंवा तशा पर्कारचा पर्श्न असेल तर वेगळे.
पण जर “आम्हाला ते आवडत नाही” एवढाच अगदी साधा मामला असेल तर मी म्हणेन,
“माफ करा. मला त्याची पवार् नाही.”

[अनुज शर्ीिनवास] बरोबर. आता अशी पिरिस्थती आली आहे की आयटी मतंर्ालयाने ती
लायबर्री काढून टाकली आहे आिण तुमची आवृत्तीच फक्त इटंरनेटवर उपलब्ध आहे.

[कालर् मालामुद] हो. हा अगदीच मूखर्पणा आहे. तद्दन मूखर्पणा. या सरकार बरोबरच्या
भांडण्याच्या ऐवजी मला डाटाबेस अिधक चांगला करायला आवडले असते, आिण त्यांबरोबर
काम करायला आिण आणखी जास्त पुस्तके पुस्तके स्कॅन करायला. आम्ही िहदं स्वराज
संगर्हासाठी ते करतो आहोत, आिण त्यामुळे त्याची गुणवत्ता खूप खूप चांगली आहे. मी
त्याबद्दल तुम्हाला सांगू का?

[अनुज शर्ीिनवास] हो, जरूर.

[कालर् मालामुद] िहदं स्वराज्य संगर्हाची सुरुवात ही महात्मा गांधींच्या संपूणर् संकिलत
सािहत्याच्या 100 खडंांपासून झाली, बरोबर? ते संकलन ऑन लाईन उपलब्ध आहे आिण
कोणीही ते वाचू शकते. तुम्ही ते पीडीएफ मध्ये डाऊनलोड करू शकता. इ-पुस्तक म्ह्णनू
डाऊनलोड करू शकता. मला महात्मा गांधींनी दर दोन िदवसाच्या अतंरानी त्यांच्या
मृत्यपुूवीर्च्या त्या वषार्त आकाशवाणीवर केलेली 129 भाषणे सापडली. तुम्ही त्यांच्या
आयषु्यातील ते शेवटचे वषर् जवळून अनुभवू शकता. त्या पर्त्येक भाषणासाठी, मी त्याच्याशी
संकिलत सािहत्यातील संबिंधत भाग घेतला, एचटीएमएल मध्ये टाकला, त्यामुळे तुम्ही त्यांचे
भाषण िहदंी िकंवा गुजराथी मध्ये ऐकू शकता. इगंर्जी भाषांतर वाचू शकता. त्यानतंर तुम्ही
त्यांच्या संकलनात त्यांनी त्या िदवशी िलहीलेली पतर्े वाचू शकता. त्यांनी दसुर्या िदवशी काय
केले? त्याच्या आधीच्या िदवशी काय केले?

या छोट्याशा यया छोट्याशा यूएूसबी मध्यएसबी मध्येे 19,000 भारतीय मानक 19,000 भारतीय मानकेे आह आहेेत.त.
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आमच्याकडे नेहरंूचे िनवडक लेखन उपलब्ध आहे. बरचेसे सरकारच्या सव्हर्रवर उपलब्ध होते
पण त्यामध्ये काही खडं गायब होते. मी ते खडं िमळवले. तर आता आमच्याकडे सवर् पूणर् खडं
उपलब्ध आहेत. आंबेडकरांचे संकिलत सािहत्य हे महाराष्टर्  राज्याच्या सव्हर्रवर होते. पण
शेवटचे सहा खडं त्यामध्ये नव्हते. आता आमच्याकडे पूणर् खडं उपलब्ध आहेत.

भारत एक खोज, ‘िडस्कवरी ऑफ इिंडया’वर आधािरत एक संुदर, अितसंुदर मािलका. खरचे
खूप छान बनवलेली आहे. ती 1980 मधली आहे, जेव्हा दरूदशर्न ही सरकारी संस्था होती.
म्ह्णनू आम्ही ती तशीच्या तशी ऑन लाईन टाकली नाही. आम्ही ितच्यावर िविवध भाषांमधील
सब टाइट्ल्स टाकली. सवर् मािलकेसाठी नाही कारण आमच्याकडे पुरसेे पसेै नव्हते. पण
त्यातल्या पांच भागांसाठी तुम्हाला आता िहदंीमध्ये सबटायट्ल्स उपलब्ध आहेत जी आधी
नव्हती. ितला इगंर्जी सबटायटल्स अगोदरच होती. आिण आता उदूर् आिण तेलगू आिण इतर
भाषांमध्ये. आम्ही ती जास्त चांगली आिण उपयोगी करण्याचा पर्यत्न करत आहोत.

[अनुज शर्ीिनवास] नक्कीच, नक्कीच. कालर्, काही लोक सावर्जिनक के्षतर्ाच्या समथर्नासाठी
केलेले काम, तुम्ही जे काम करत आहात, ते कॉपीराइट्चे अगदी िवरुद्ध काम आहे असे
समजतात. सांगायचेच झाले तर त्यांना उदाहरणाथर् असे वाटते की तुम्ही चाचेिगरीची रषेा कधी
ओलांडाल कधी नाही.

[कालर् मालामुद] नाही. मी चाचेिगरी करत नाही. मी चाचा नाहीय.

[अनुज शर्ीिनवास] तुमचे स्वतःचे काम, तुम्ही एखाद्या पर्कल्पात उडी घ्यायचे कसे ठरवता? ते
सावर्जिनक दृष्ट्या महत्त्वाचे आहे का, हा तुमचा िनकष असतो का जेव्हा तुम्ही कोणचेही काम
----

[कालर् मालामुद] हे बघा, काम हे सावर्जिनक िहताचे आहे की नाही हा एक भाग झाला. मी
बर्याच गोष्टी लक्षात घेतो. पर्थम मला हे सांगू दे. व्यावसाियक लेखक म्ह्णनू मी काही कमाई
केलेली आहे. ठीक आहे? मी संगीतकारही आहे. मी कॉपीराइट मानतो. मला ती एक
आश्चयर्कारक गोष्ट वाटते. पण मला असे वाटते की कॉपीराइटचा मुख्य उद्देश हा कलेची पर्गती
व्हावी हा आहे. त्यातून ज्ञान जास्त उपलब्ध व्हावे हा आहे. आिण कॉपीराइटच्या काही मयार्दा
आहेत आिण काही अपवाद आहेत. जर तुमची मालमत्ता खाजगी असेल तर मध्यभागी तुम्हाला
बाग सावर्जिनक असणे गरजेचे आहे. तुम्हाला शहरात दोन्ही िशवाय चालणार नाही. तुम्हाला
व्यापारही हवा पण नागरी जीवनही हवे.

मी एखादी गोष्ट पाहतो आिण स्वत:लाच िवचारतो. हा सरकारी डाटा आहे का? कॉपीराइटचा
आगर्ह हा योग्य आहे का? तो सावर्जिनक िहताचा आहे का? ही मािहतीची िमळण्याची गरज
अिनवायर् आहे का? जर ही सरकारी मािहती सावर्जिनक सुरके्षसाठी असेल िकंवा ती
महामडंळांचे कामकाज िनयिंतर्त करत असेल, सरकारचे कायदे नागिरकांना माहीत करून
देण्याच्या अिधकृत यतंर्णेबद्दल असेल, तर ती सावर्जिनक आहे हे स्पष्ट आहे आिण ती
िनिवर्वादपणे सावर्जिनक असायला हवी.

कोड स्वराजकोड स्वराज
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मी त्याचा खूप काळजीपूवर्क अभ्यास करतो. आपल्याला माहीत आहे की अनेक लोक असे
काम करतात. आिण असा िवचार करतात. “ओ, तुम्ही हकॅर आहात.” हां, मला तांितर्क
कौशल्य आहे. त्याबद्दल काही शकंा नाही. आता जी बाहेर पडलेली मुले आहेत त्यांच्या एवढे
माझे कौशल्य नसेल. पण मी हे काम बराच काळ करत आहे. मी मोठे डाटाबेसेस आिण िलिखत
मजकूर चांगल्या पर्कार ेसांभाळू शकतो. मी गोष्टी ऑन लाईन टाकताना खूप खूप काळजी घेतो.
मी त्याचा अभ्यास करतो. मी खूप सार ेसंशोधन करतो.

तुम्हाला माहीत आहे की भारताच्या मानकांच्या बाबत मी सरळ उडी मारली नाही. मी खूप वेळ
खचर् केला. मी घटनात्मक कायद्याचे तीन खडं खूप काळजीपूवर्क वाचले. मी वकील नाही. पण
मी ते वाचले. मी जाऊन सॅम िपतर्ोदांना भेटलो. मी काही लोकांशी बोललो. हे सार ेकेल्यानतंर
मी ठरवले की, “हा माझा िवश्वास आहे की ही सावर्जिनक मािहती आहे.” आिण तुला एक
सांगू, जर माझी चूक असेल तर मी त्याचे पिरणाम भोगेन. या कामाची ती दसुरी बाजू आहे. जर
तुम्ही चूक केलीत तर त्याचा भुदर्ंड भरावाच लागतो. आिण तो भरायची तयारी असायलाच
हवी.

[अनुज शर्ीिनवास] ते खर ेआहे. ते खर ेआहे. एक गोष्ट -- मी थोडासा इथे रस्ता बदलतो
आहे आिण सरकारबद्दल बोलणार आहे. फ्क्त भारताच्या सरकारबद्दल नव्हे, एकंदरच जगभर
तुम्ही जे काम करता त्याला सरकारची जी पर्ितिकर्या येते त्याबद्दल. मोदी सरकार, आधीचे
सरकार दोघांनी जाहीर भूिमका घेतेलेली होती की आम्ही जास्त पारदशर्कता येण्यासाठी
ततंर्ज्ञानाचा उपयोग करू इिच्छतो, सावर्जिनक माहीतीची उपलब्धता वाढावी म्हणून आम्ही
ततंर्ज्ञानाचा उपयोग करू इिच्छतो. म्हणजे ते आपले इ-शासन वगरै.े पण अशा पर्कारचे काम
करायला कोणीतरी पुढाकार घेऊन काम करू लागतो तेव्हा कधी कधी त्यांची पिहली पर्ितिकर्या
असते नाराजीची आिण िवरोधाची.

आम्ही तुमच्यासारखे अनेक लोक पािहले आहेत ज्यांना कायदेशीर नोटीस िमळाली आहे.
तुम्ही सांिगतल्यापर्माणे तुम्ही पण कायद्याची लढाई लढत आहातच. सरकार ज्या गोष्टींशी
बांिधलकी असल्याचा दावा करते आिण या गोष्टींचा संदभर् आला की त्यांची जी पर्त्यक्ष कृती
असते यांच्यामध्ये अतंिवर्रोध आहे असे तुम्हाला वाटते का? आिण यात तुमची भूिमका काय
आहे असे तुम्हाला वाटते?

[कालर् मालामुद] नोकरशाही अशा गोष्टींबाबत खरोखरच िचवटपणे लढते. मी सॅम िपतर्ोदांना
भेटलो आिण ते म्हणाले, “जा कर,” पण ब्यरुो ऑफ इिंडयन स्टॅन्डडर्सने म्हटले “नाही.
नाही.नाही. आम्ही नेहमी असेच करत आलो आहोत. सवर्जण असेच करत आले आहेत.”
तुम्ही पारदशर्कतेचे समथर्क िकंवा सरकारी मतंर्ी म्हणून गेलात, िवशेषत: सरकारमध्ये असलेले
मतंर्ी म्हणून, तर आठ तासाच्या एका बठैकीत बीआयएस चे 15 उच्च पदस्थ अिधकारी
तुम्हाला सांगतील की असे केले तर आभाळ कसे कोसळेल. जेव्हा तुम्ही शासनपर्िकर्येबरोबर
असता तेव्हा तुम्हाला काळजीपूवर्क काम करावे लागते. तुम्हाला काही मोड-तोड नको नसते.
जरी तुम्ही खलेुपणासाठी आगर्ह धरत असलात - आिण ओबामा पर्शासन त्याबाबतीत चांगले
होते - तरीसुद्धा त्याला मयार्दा पडतातच.
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नागरी समाजाबरोबर काम करणेही महत्त्वाचे आहे, ितथेसुद्धा पुन्हा तुम्हाला िवरोधाला तोंड
द्यावे लागते. माझे काम असे आहे की मी माझा बराच वेळ आम्ही काय काम करत आहोत
आिण कशासाठी याचे स्पष्टीकरण देण्यात जातो. हे करणे कसे बरोबर आहे. मी एक जे पर्भावी
ततंर् वापरतो ते म्हणजे मी लाखो लोकांना माझ्या मािहतीचा वापर करायला उद्युक्त करतो.
त्यामुळे अचानक ती एखाद्या एकांड्या सरकारी माणसाने, “अहो, हे काय, हे तुम्ही यापेक्षा
चांगले करायला हवे होते.’’ अशी गोष्ट राहत नाही. त्याऐवजी ती अशी होते, की “बघा, लाखो
अिभयांितर्कीचे िशक्षण घेणार ेिवद्याथीर् ही मािहती रोजच्या रोज वापरतात. म्हणून तुमच्या कडेही
असेच हवे. आिण बघा आभाळ काही कोसळले नाही! बरोबर. आिण तुमची मानके आजही
िवकली जात आहेतच." तुम्हाला माहीत आहे का, की मी सवर् मानके जरी उपलब्ध करून
िदली तरी काही लोक असतातच ज्यांना मानकांची पर्मािणत कॉपीच हवी असते. आिण त्यांना
आधीच्या सवर् आवृत्त्याही ठेवायची गरज असते. मी फक्त तेवढ्याचीच काळजी करतो ज्याचा
काहीतरी कायदेशीर पिरणाम असतो.

[अनुज शर्ीिनवास] होय. तुम्ही स्वतःला सरकारने सवर्सामान्य जनतेपयर्ंत गोष्टी सुलभपणे
पोचाव्यात यासाठी काम करणार ेिहतधारक समजता का?

[कालर् मालामुद] मी नेमके तेच करू इिच्छत आहे. मला तर माझा धदंा बसावा अशी इच्छा
आहे. मला भारताची मानके करत राहायचे नाही आहे. बीआयएसला काय आिण कसे करायचे
ते माझ्यापेक्षा जास्त माहीत आहे. माझ्याकडे मािहतीचा सोसर् कोड नाही, बरोबर? मला
पीडीएफ फाईल पुन्हा टाइप करून एचटीएमएल मध्ये घ्यावी लागते. आिण माझे नशीब चांगले
असेल तर ती फाईल िडिजटलच असते. पण तरीसुद्धा मला ती पुन्हा फॉमॅर्ट करावी लागते,
रचावी लागते. ती पीडीएफ फाइल काढून घेणे, पॅरगॅर्ाफ करणे, आयटॅिलक्स, तळटीपा, शीषार्ंक
या सवर् गोष्टींवर खूप सार ेकाम करावे लागते. जर माझ्याकडे त्यांची मुळातली वडर् फाइल
असती – आिण माझा समज आहे की तीच असते त्यांच्याकडे – तर हे सार ेमामुली काम ठरले
असते. ते त्यांचे काम आहे. त्यांनी ते करायला हवे. त्यांनी ते मोठ्या पर्माणात उपलब्ध करता
येईल अशा स्वरूपात ठेवायला हवे म्हणजे कोणीही ते डाऊन लोड करू शकेल. तसे केले तर,
‘इिंडयन कानून’, उदाहरणाथर्, बूम, एका चुटकीत हे सगळे आपल्या सचर् इिंजनवर घालू
शकते. ती चांगली गोष्ट आहे, कारण एकाएकी मानके आता सगळीकडे पोचलेली असतील.
सवार्ना सुरक्षा मानके माहीत आहेत, तर जग जास्त सुरिक्षत आहे.

[अनुज शर्ीिनवास] नक्कीच. हे खर ेआहे. आता चचेर्चा समारोप म्हणून, ही तुमची सुरिक्षत
जगाची संकल्पना. तुमची जी आधीची भाषणे मी ऐकली आहेत, त्यांत सवर्साधारणपणे, तुम्ही
आजच्या काळातले सामािजक, आिथर्क आिण राजकीय पर्श्न कदािचत खरोखरच समजून घेणे
आिण सोडवणे, आिण लोकांसाठी असलेली सावर्जिनक मािहती लोकांना उपलब्ध होणे
यांच्यातील दवु्याबद्दल बोलला आहात. या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत असा
तुमचा िवश्वास का आहे?

[कालर् मालामुद] माझी अशी समजूत आहे की आपल्या जगात अनेक पर्श्न व समस्या आहेत
ज्या आवाक्याबाहेरच्या आिण न सुटणार्या आहेत असे िदसते. जसे की जागितक तापमान
वाढ. अनेक लोकांना ती समस्या आहे हेच पटत नाही. काहींना ती कृती करण्याजोगी वाटत
नाही. तर काहींचा स्वाथर् त्यांनी काही करण्याच्या आड येतो. "'मी कोणतीही कृती करणार
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नाही कारण मी कोळशाच्या खाणीमध्ये काम करतो; िकंवा मला पर्दषूण आवडते कारण ते मला
जास्त पसेै िमळवून देते.” इतर लोकांच्या बाबतीत असलेली असिहष्णतुा आहे, गरीबी आहे,
नाही का? िशक्षणामुळे गरीबी, दषु्काळ, आिण रोग हे पर्श्न सुटू शकतात. पर्श्न असा आहे की
या समस्या आपण कशा सोडवणार आहोत? ज्ञानाची उपलब्धता वाढवणे हाच पुढे जाण्याचा
मागर् आहे हे मला खातर्ीपूवर्क वाटते.

जर सवर् नागिरकांना पयार्वरणातील बदलाची समज आली तर एका टप्प्यावर ते मागणी करतील
की काहीतरी कृती करायला हवी कारण हा खरोखरच जागितक पर्श्न आहे. त्यावर कृती
करायलाच हवी. जेवढ्या जास्त लोकांना ती समज येईल -- मला कोणाचे सरकार आहे याची
पवार् नाही, अखेर ते राजकारणी लोक आहेत. जर पर्त्येक जणाने उभे राहून आवाज द्यायला
सुरुवात केली “जागितक तापमान वाढ! अर ेदेवा, काहीतरी करायलाच हवे. ही तुफानी चकर्ी
वादळे पाहा, या लागणार्या आगी पाहा, हा पडणारा दषु्काळ पाहा.” मग गोष्टी बदलू लागतील.

िशक्षण हा आजचा तातडीचा पर्श्न आहे. रोग, आपल्याला आज माहीत नाही की रोगावरचा
उपाय कुठून येणार आहे. पण मी इटंरनेटवर एक िशकलो आहे की मी जेव्हा इटंरनेटवर मोठ्या
पर्माणात डाटा टाकतो तेव्हा कोणीतरी अनोळखी व्यक्ती तो डाटा आणखी चांगला करते. तुम्ही
कधी अपेक्षाही केली नसेल अशी ती व्यक्ती असते.

माझी खातर्ी झाली आहे की पर्त्येक िपढीत काहीतरी क्षमता असते. िवमानशास्तर् असू दे.
नाहीतर गुलामी नष्ट करण्याचे काम असू दे. नाहीतर सवार्ना मतदानाचा हक्क िमळणे असू दे. ते
ततंर्ज्ञान असेल. ते सामािजक बदलाचे काम असेल. मला वाटते आपल्या समोरची सवार्ंत महान
शक्यता – इटंरनेट अिस्तत्वात आहे, ते काम करते आहे, सवर् ज्ञान सवार्ंना सावर्ितर्कपणे
उपलब्ध करून देणे, हे आपल्या आवाक्यातले काम आहे; आिण माझी बर्यापकैी खातर्ी आहे
की जग त्यामुळे अिधक चांगले बनेल.

[अनुज शर्ीिनवास] ओके, कालर्, तुम्ही आम्हाला वेळ िदलात त्याबद्दल तुमचे आभार.

[कालर् मालामुद] तुमचेही खूप खूप आभार.

[अनुज शर्ीिनवास] आम्ही द वायर मध्ये तुमची केस कशी चालते आिण तुमचे बाकीचे मान
याचा बारकाईने मागोवा घेत राहू. आभारी आहे.

© कॉपीराइट: द वायर, 2017, परवानगीसह उद्धतृ
https://thewire.in/191059/interview-little-usb-holds-19000-indian-
standards-not-made-public/

या छोट्याशा यया छोट्याशा यूएूसबी मध्यएसबी मध्येे 19,000 भारतीय मानक 19,000 भारतीय मानकेे आह आहेेत.त.
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पिंडत जवाहरलाल नेहरू, मायकर्ोफोनवर बोलताना, जुल ै20, 1947

वायसेुनेच्या अिधकार्यांबरोबर िबिलयड्सर् खेळताना, मे 1948.
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काश्मीर मधील बोटींच्या शयर्तीच्या पर्संगी, मे 1948

सुट्टीच्या काळात िशमल्याच्या व्हाइसरीगल लॉजमध्ये, मे 1948.
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CWMG, खडं 43 (1930), पान 185, िवना तारीख.
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इिंदरा गांधी, याकची सवारी करताना, भूतानच्या वाटेवर, सप्टेंबर 20, 1958.

पाहुण्या िचनी पर्ितिनधी मडंळा सोबत, िडसेंबर 6, 1954.
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माननीय पतंपर्धान पिंडत जवाहरलाल नेहरू, अमेिरकेतील भारताच्या राजदतू हर एक्सलन्सी
िवजयालक्ष्मी पिंडत आिण शर्ीमती इिंदरा गांधी यांच्या सह िशकागो येथील त्यांच्या भेटीच्या वेळी िवल
िस्मथ यांच्या फामर्ला भेट देत असताना, ऑक्टोबर 28, 1949
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पतंपर्धान शर्ी जवाहरलाल नेहरू आिण शर्ीमती इिंदरा गांधी, पीपल्स िरपिब्लक ऑफ चायनाच्या जनरल
तेंग क्वान सॅन (डावीकडून पिहले) यांच्या समवेत, भूतानच्या वाटेवर ितबेत-भूतान सीमेवरील िरचंेंगॅन्ग
येथे (सप्टेंबर 1958).
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शर्ीमती इिंदरा गांधी, पर्जासत्ताक सोहळ्यासाठी आलेल्या कुलु खोर्यातील लोक नृत्य संचाबरोबर,
जानेवारी 29, 1958.
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CWMG, खडं 14 (1917-18), दशर्नी पान, गांधीजी, 1918.
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CWMG, खडं 78 (1944), दशर्नी पान.
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कालकालर्र् मालामुद, क मालामुद, कॅॅलीफोिनलीफोिनर्र्या िडसया िडसेंेंबर 4 तबर 4 तेे 25, 2017 25, 2017

मी भारतातून ऑक्टोबरच्या अखेर परत आलो. मी अपुरी सोडून गेलेली कामे आिण माझ्या
पर्वासाच्या दरम्यान साठलेली कामे यांचा एक भला मोठा ढीग तोपयर्ंत साचलेला होता.
त्यातली सवार्ंत तातडीची कामे होती ती माझ्या न्यायालयीन खटल्यांची. तो सारा िढगारा आता
मला उपसायला हवा होता. पण तसे करण्या अगोदर मी जरा िजवाची मौज करायची ठरवले.

माझ्या कायार्लयाच्या बाहेर एकूण 463 पौड वजनाच्या नऊ मोठ्या पेट्या माझी वाट पाहत
होत्या. त्यांमध्ये 312 पुस्तके होती. लॉडर् िरचडर् अ◌ॅटनबरो यांनी 'गांधी' िसनेमा बनवताना
वापरलेली ती पुस्तके व कागदपतर्े होती. त्यांच्या मृत्यूनतंर त्यांच्या एका िनमार्त्याने 2015
मध्ये ती िललावात खरदेी केली होती. काही िदवसांपूवीर् त्यांनी भारतीय कॉन्सल-जनरल,
राजदतू अशोक यांच्याशी संपकर्  साधला होता व पुस्तके कोणाला देणगी िदल्यास त्यांचा
चांगला उपयोग होईल याची िवचारणा केली होती. अशोक यांनी त्या िनमार्त्याला माझे नाव
सुचवले होते आिण ती पुस्तके अखेर आता माझ्यापयर्ंत पोचली होती.

हा पुस्तकांचा संगर्ह अगदी थक्क करणारा आहे. एका पेटीत िचतर्पटाच्या िचतर्ीकरणासाठी
वापरलेल्या मूळ पटकथा होत्या, पर्त्येक सेटचे अदंाजपतर्क होते, कॉल शीट होते , िललावाची
पावती होती आिण कॅटलॉग होता. माझ्याकडे आधीपासून असलेली काही पुस्तकेही त्या
पुस्तकांमध्ये होती. प्यारलेाल नय्यर यांचे 8 खडंातले गांधी चिरतर् आिण गांधींच्या संकिलत
सािहत्याचे काही खडं होते. पण या सामानात काही गांधींनी िलहीलेली आिण काही गांधींवरची
नवजीवन टस्टर्ची डझनावारी पुस्तकेही होती जी मी पािहलीही नव्हती.

त्यापकैी जी स्पष्टपणे इटंरनेटवर टाकण्यासारखी होती अशी 47 पुस्तके मी िनवडली. त्यात
उद्योगपती जी.डी. िबलार् आिण गांधींमधील पतर्व्यवहाराच्या 4 खडंांसारखी रत्नेही होती.
गांधीजींचा खून झाला तेव्हा ते िदल्लीतील िबलार् हाऊस येथेच राहत होते. त्या दोघांमध्ये हा
पत्र्यवहार 44 वषेर् िनयिमतपणे चालू होता.

माझ्या कायार्लयाच्या बाहेरच्या इतर सामानात नेहरंूच्या िनवडक सािहत्याचे 9 सवार्त नव्याने
उपलब्ध झालेले खडं होते जे मी मागवले होते. या िशवाय खूप मोठी पुस्तके असलेला
भारताच्या स्वाततं्र्य लढ्याचे मूळ दस्तऐवज असलेल्या अनेक खडंांचा एक आश्चयर्कारक भला
मोठा संच होता. त्याचे संपादन माझे आवडते इितहासकार सव्यसाची भट्टाचायर् यांनी केले होते.
मी हे सवर् सािहत्य एकतर् केले आिण इटंरनेट आकार्इव्हमध्ये स्कॅन करण्यासाठी घेऊन गेलो.

मी हे सार ेसािहत्य एकतर् करत असतानाच राजदतू अशोक यांनी माझी आणखी एक
सद्गृहस्थांशी ओळख करून िदली. त्यांच्याकडे भारताच्या संबधंीच्या पुस्तकांचा फार मोठा
संगर्ह होता आिण त्यांना तो देणगीम्हणून देण्याची इच्छा होती. मी त्या संगर्हाचा वाहतूक खचर्
देण्याचे कबूल केले आिण लवकरच 25 पेट्यांमध्ये एकूण 763 पौंड वजनाची 212 मोठी
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पुस्तके माझ्याकडे येऊन पडली. एवढ्या सवर् पुस्तकांसाठी मला पुस्तकांची काही नवी कपाटे
घ्यावी लागली पण या खिजन्याचे मोल त्या खचार्पेक्षा िकतीतरी जास्त होते!

लक्ष दलक्ष देणे्याची मागणी करणारण्याची मागणी करणारे ेखटल खटलेे

नोव्हेंबर मधील माझे मुख्य काम होते न्यायालयीन ख़ट्ल्यांकडे लक्ष देणे. पिहला नबंर भारताचा
होता. आम्ही िडसेंबर 2015 मध्ये िदल्ली उच्च न्यायालयात जनिहत यािचका दाखल केली
होती. भारतामध्ये साधारणतः खटला हा दोन पक्षांिवरुद्ध दाखल केला जातो, एक म्हणजे
संबिंधत खाते अथवा संस्था (या िठकाणी ब्यरुो ऑफ इिंडयन स्टॅन्डड्सर् ऊफर्  बीआयएस)
आिण दसुरा भारत सरकार स्वत:, बीआयएसने पर्त्त्यतु्तर िदलेच नव्हते., परतंु न्यायालयाने
त्यांना समजावल्यावर जून 2016 मध्ये त्यांनी आमच्या अजार्वरचे त्यांचे म्हणणे फाईल केले.
कें दर् सरकार मातर् वारवंार समज िमळूनही उत्तर देत नव्हते. ते उत्तर तर देत नव्हतेच, िशवाय ते
न्यायालयात हजर देखील राहत नव्हते.

िनिशथ देसाई आिण त्यांच्या वकीलांचा संच अनेकवेळा या चकर्ातून गेला होता. दर वेळी
न्यायालयात हजर व्हायचे आिण त्यांना कळायचे की सरकारचा एकही पर्ितिनधी हजर नाही.
खर ेतर पर्थम बीआयएसदेखील हजर नसे. अशाच एका तारखेनतंर मला आठवते की मला एक
फोन आला होता. मला वकीलांनी सांिगतले की दसुर्या बाजूचे कोणीतरी हजर होते. पण
न्यायालयाने त्या व्यक्तीला िवचारले की ती व्यक्ती कोणाची पर्ितिनधी म्हणून हजर झाली आहे,
बीआयएस की भारत सरकार? तेव्हा त्या व्यक्तीला हे मािहतच नव्हते आिण न्यायालयाने ितला
ती कोणाचे पर्ितिनिधत्व करत आहे हे माहीत करून घेण्यासाठी परत पाठवले.

नोव्हेंबर 13 ला खटल्याची आणखी एक तारीख होती. भारत सरकारला चार वेळा पर्त्यतु्तर
द्यायला सांिगतले गेले होते. आिण पुराव्याच्या दृष्टीने बहुधा चार हा जादचूा आकडा आहे,
न्यायालयाने असा िनणर्य िदला की बीआयएसने िदलेले उत्तर हेच भारत सरकारचे देखील
उत्तर आहे असे समजले जाईल. आिण जबानी सुनावणीची 27 फेबर्ुवारी 2018 ही तारीखही
त्यांनी मुकर्र केली. हे आमच्या दृष्टीने खूपच उत्साहवधर्क होते. दोन वषार्ंचा कागदोपतर्ी व्यवहार
आिण िनरिनराळ्या न्यायालयीन पर्िकर्या यात वेळ खचर् केल्यानतंर अखेर आमची बाजू काय
आहे ते ऐकायला न्यायालय तयार झाले होते.

त्याच िदवशी दपुारी मी िवमानाने अटंलाटा, जॉिजर्याला आमच्या दसुर्या खटल्यासाठी रवाना
झालो. या खटल्यामध्ये जॉिजर्या राज्याने माझ्यावर आरोप केला होता मी जॉिजर्या राज्याचे
सटीप अिधकृत कोड इटंरनेट वर कोणालाही िवनामूल्य वाचता येतील अशा रीतीने
टाकल्यामुळे मी "दहशतवादी स्वरूपाच्या" कारवाया करत आहे. राज्याला वाटत होते की मी
त्यांच्या कॉपीराइटचे उल्लंघन केले आहे. मी राज्याच्या िवधानसभेच्या सभापतींना अनेक पतर्े
िलहून स्पष्ट केले होते की अमेिरकेत कायद्याला कॉपीराइट नाही कारण कायदा लोकांच्या
मालकीचा असतो. पण माझे हे स्पष्टीकरण अिधकार्यांच्या थोडेदेखील पचनी पडले नव्हते,

काही गोष्टी आपल्याला स्पष्ट असू द्यात. जॉिजर्या मधल्या पर्त्येक कायद्याची सुरवात खालील
शब्दांनी होते. "जॉिजर्याच्या सटीप अिधकृत कोडमध्ये संशोधन करणारा कायदा". जॉिजर्याचा
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एकच अिधकृत कायदा आहे आिण तो हा आहे. कॉपीराइट राज्याचा आहे. तो आपला देशाचा
कायदा आहे. पूणर् िवचाराअतंी, माझ्या मते हा सरकारचा एक जाहीर अिभलेख आहे.

राज्याची भूिमका अशी होती की त्यांनी जॉिजर्या राज्याचे सटीप अिधकृत कोड हे इतर
िवकेर्त्यांकडून बनवून घेऊन त्यातील टीपांसकट िवकत घेतेलेले होते. त्यांनी पर्ितपादन केले
होते की खदु्द कायद्याला कॉपीराइट नसतात हे मान्य असले तरी या मध्ये िदलेल्या टीपा व
सूचना यांवर राज्याचा नावे ते कॉपीराइटची मालकी घेऊ शकतात.

अिधकृत कोड मध्ये अनेक पर्कारच्या टीपा आढळतात. पण राज्याने ज्या टीपांवर लक्ष कें िदर्त
केले होते त्यामध्ये न्यायालयात चाललेल्या त्या कायद्याशी सबिंधत खटल्यांचा गोषवारा
देणार्या टीपा होत्या. या टीपा त्यांच्यासाठी िवकेर्त्यांनी बनवलेल्याहोत्या आिण शासनाला असे
वाटत होते की िवकेर्त्याला शेकडो डॉलर िकंमतीला ते कोड िवकण्याचे एकािधकार िदले नाहीत
तर अिधकृत कोडची पर्त बनवण्यासाठी पुरसेे पर्ोत्साहन राहणार नाही. आिण यामुळे
करदात्यांना कसे काय माहीत नाही पण लाखो डॉलरची िकंमत चुकवावी लागेल. त्यांची भूिमका
होती की एका खाजगी िवकेर्त्याला एकािधकार देऊन कसे कोण जाणे ते करदात्यांसाठी चांगला
सौदा करत आहेत.

राज्याच्या भूिमकेशी जॉिजर्याच्या िवधान भवनाचे सूर कदािचत जमले असतील, परतंु मी हे
सांगू शकतो की ज्या ज्या टॅक्सीवाल्याशी, बारमधील िगर्हाईकांशी िकंवा िवद्याथ्यार्ंशी मी
बोललो त्यातल्या कोणालाही ही शासनाची भूिमका उमजली नाही. तुम्ही एकाच कायद्याचे
तुकडे करून काही तुकड्यांच्या बाबत तुम्ही बोलू शकता आिण काही तुकड्यांबाबत नाही असे
कसे म्हणू शकत नाही..

राज्याने असेही मांडायचा पर्यत्न केला की कोड लोकांना उपलब्ध आहे कारण या कोडच्या
काही पर्ती राज्यातील कौंटीच्या न्यायालयातील पुस्तकालयात त्यांनी उपलब्ध करून िदल्या
आहेत. एनबीसी न्यूजने यावर एक शोध अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेतले आिण
कौंटीच्या न्यायालयातील पुस्तकालयांमधील या पर्तींचा त्यांनी शोध घ्यायला सुरुवात केली.
त्यांना असे आढळले की बहुतेक िठकाणी हे कोड एखाद्या पाठीमागच्या खोलीत कुलूपबदं
ठेवलेले होते, िकंवा त्यातील काही खडं गहाळ झालेले होते तर काही खडं फाटलेले होते.
एनबीसी न्यूजला त्या अहवालासाठी एमी अ◌ॅवाडर्ही िमळाले होते.

हे लक्षात घ्या की जॉिजर्याचे कोड परवानगी िशवाय वापरू न शकलेला मी एकटाच नव्हतो.
आम्ही िजल्हा कोटार्त सादर केलेल्या शपथपतर्ांमध्ये एक 'फास्टकेस' या कायद्याबद्दल सेवा
पुरवणार्या संस्थेचेही एक शपथपतर् आहे. फास्टकेसचे मुख्य कायर्कारी अिधकारी व संस्थापक
एड वॉल्टसर् माझ्या बोडर् ऑफ डायरके्टसर्चे अनेक वषार्ंपासून सदस्य आहे. फास्टकेस हे
सवर्च्या सवर् 50 राज्यांमध्ये न्यायायलयीन केससबधंी आिण कायदेशीर बाबींबद्दल मिहती
उपलब्ध करून देतात. याचे एक साधन म्हणून राज्यांच्या बार असोिसएशन बरोबर करार
करतात.

जॉिजर्या राज्य बार या राज्यातील सवर् वकीलांच्या संघटनेसाठी फास्टकेस हे कायद्याबद्दल
मािहती सेवा पुरवणारी अिधकृत संस्था आहे. सवर् वकीलांना ते बारचे सभासद असल्यामुळे
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फास्टकेसच्या सेवा िवनामूल्य उपलब्ध असतात. फास्टकेसने राज्य शासनाशी आिण त्यांच्या
िवकेर्त्यांशी संपकर्  साधला आिण जॉिजर्यातील जो एकमेव अिधकृत कायदा आहे तो सवर्
वकीलांपयर्ंत पोचवता यावा यासाठी अिधकृत कोडचा परवाना देण्याची िवनतंी केली. त्यांना
सांिगतले गेले की त्यांना जॉिजर्याचा अिधकृत कायदा िकतीही िकंमत िदली तरी घेता येणार
नाही.

आम्ही िजल्हा न्यायालयात हरलो. न्यायाधीशांना आमचे पर्ितपादन पटले नाही. त्यांनी असा
िनणर्य िदला की न्यायालयांमधील पुस्तकालयात पर्ती ठेवणे पुरसेे आहे. त्यांनी हामुख्य मुद्दा
केलाकी जर खाजगी िवकेर्त्याने जर कायदा घेतला असेल आिण त्या वर स्वतःच्या
न्यायालयीन िटप्पण्या िलिहल्या असतील तर तो त्यांचा कॉपीराइट होतो. न्यायाधीशांनी मला
अिधकृत कोडचे िवतरण करण्यावर तसेच त्याचा माझ्या संकेतस्थळावर उल्लेख देखील
करण्यावर बदंी आणली. फेडरल आदेशाने कायद्याबद्दल बोलण्याच्या बाबतीत माझी गळचेपी
केली गेली.

आम्ही आनदंाने हे मान्य केले की खाजगीरीत्या तयार केलेल्या कायद्याच्या सारांशावर
कॉपीराइट असू शकतो. आमचे म्हणणे होते की जॉिजर्याचा अिधकृत कायदा हे काही एक
अनिधकृत खाजगी संकलन नव्हते. तो जॉिजर्या राज्याचा अिधकृत आिण व्याख्या करणारा
कायदा आहे जो राज्याच्या नावे व अिधकाराखाली पर्सृत झालेला आहे. खर ेतर, अिधकृत
कोडचे कलम 1-1-1 सांगते की कायद्याच्या अनिधकृत संकलनांचे संदभर् लोकांनी घेतल्यास
त्यातून उद्भवणार्या धोक्याची संपूणर् जबाबदारी त्यांची राहील.

आम्हाला आता 11 व्या सकीर्टच्या कोटर् ऑफ अपील्स मध्ये हजर व्हायचे होते. या केसमध्ये
गोष्टी वेगाने पुढे गेल्या होत्या. आम्ही आमचे अपील एिपर्ल 2017 च्या 7 तारखेला दाखल
केले. आिण आमची सिवस्तर िलिखत िफयार्द 17 मेला दाखल झाली. आम्ही अपील दाखल
केल्यानतंर इतर कोणी पक्षकार जर आमच्या मताला दजुोरा द्यायला तयार असतील तर तसा
न्याय िमतर् (अ◌ॅिमकस क्यरुी)ने त्याचे म्ह्णणे दाखल करण्यासाठी मुदत होती 24 मे.

आमच्या बाजूने तीन िनवेदने दाखल झाली होती. पिहले डोळे िदपवणार ेिनवेदन नागरी हक्क
समूहांकडून आलेले होते. त्या मध्ये एसीएलयूचा पुढाकार होता व सदनर् पॉव्हटीर् लॉ सेंटर
सारख्यांचा सहभाग होता. दसुर ेिनवेदन स्टॅन्फोडर् लॉ स्कूलच्या लॉ क्लीिनक ने काही
नफेतत्वावर व काही ना नफा तत्वावर चालणार्या व सवर्सामान्य लोकांना कायद्याची सेवा
सहजपणे उपलब्ध व्हावी यासाठी काम करणार्या संस्थांच्या गटातफेर्  दाखल केलेले होते.
यािशवाय पिब्लक नॉलेज नावाच्या वॉिशगं्टन िडसी मधील धोरण अभ्यास गटानेही एक िनवेदन
सादर केले होते. त्यांनी ते खूप मोठ्या संख्येने एकतर् आलेले कायदेपिंडत पर्ाध्यापक आिण
गर्ंथपाल आिण गर्ंथालयाच्यां असोिसएशन होता.यांनी दाखल केले होते. या मध्ये अमेिरकन
लायबर्री असोिसएशन आिण अमेिरकन लॉ लायबर्री असोिसयेशन यांसारख्या पुस्तकालय
संघटनांचा समावेश होता. हे खूपच दमदार पर्दशर्न होते. मला खूप आनदं झाला होता.

आम्ही आमचे म्हणणे दाखल केल्यानतंर शासनाला तेच करायची संधी होती. त्यांनी त्यांचा
अजर् 30 जून 2017 ला दाखल केला. हे स्पष्ट होते की सरकारला कोणी िमतर् नव्हते कारण
त्यांच्या बाजूनी अ◌ॅिमकस िनवेदन देणार ेकोणीच नव्हते.
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एसीएलयूनी न्यायलयात एक िवशेष अजर् केला होता की तोंडी जबाबाच्या वेळी त्यांना आमच्या
सोबत मांडणी करण्याची परवानगी िमळावी. आम्ही हसत हसत ते मान्य केले! ते माझ्या
विकलासोबत जोडून घेणार होता. अ◌ॅल्सटन अन्ड बडर् या जॉिजर्यामधील पर्मुख कायदा
कंपनीमध्ये काम करणार्या सुपर्िसद्ध बौिद्धक संपत्तीतज्ञ एिलझाबेथ रडेर माझ्या वकील आहेत
व त्यांच्या सोबत ते उभे राहणार होते. इिलझाबेथ आिण त्यांचे अ◌ॅल्सट्न अ◌ॅन्ड बडर्मधील
सहकायार्ंनी खूप वेळ आिण पर्यास करून ही केस िजल्हा आिण अ◌ॅपेलेट न्यायालयांमधून ही
केस लढवत इथपयर्ंत आणताना एिलझाबेथ रडेर आिण ितचे अ◌ॅल्सटन मधील सहकारी यांनी
पर्चंड मेहनत घेतली होती व त्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे.

आदल्या िदवशी न्यायालयात हजर राहून तोंडी जाबजबाब कसे हाताळतात ते पाहण्यासाठी मी
एक िदवस आधीच अ◌ॅटलांटा मध्ये पोचलो होतो. कोटर् ऑफ़ अपील्सच्या समोर काही काही
वेळा तुम्हाला "गरमागरम बाक" िमळते म्हणजे न्यायाधीश तुमच्यावर पर्श्नांची सरबत्ती करतात.
काही वेळा तर विकलांनी सुरुवात करताना फक्त हेच म्हणायची संधी िमळते "माननीय कोटार्ला
मान्य असेल तर" असे म्हणेपयर्ंत न्यायाधीश तोफा डागू लागतात. आिण मी हजर होतोते
नक्कीच गरमागरम बाक होते तीन न्यायाधीशांनी विकलांना सळो का पळो करू सोडलेले
पाहताना मला मजा येत होती.

गुरुवार नोव्हेंबर 16 रोजी आमची पाळी होती. तीन न्यायाधीशांच्या पॅनेलसमोर आमचे अपील
होते व ितघेही एकदम तयारीत होते. त्यांनी आम्हाला चांगलेच फैलावर घेतले पण त्यांनी
जॉिजर्याच्या शासनाला आमच्यापेक्षा अिधक कडक रीतीने फैलावर घेतले. त्यांना हे जाणून
घ्यायचे होते की जर ते टीपा अिधकृत मानत नसतील तर त्यांचा त्यांनी अिधकृत कायद्यामध्ये
समावेश का केला. त्यांनी कोडची िनरिनराळी कलमे दाखवली व हे िनदशर्नास आणले की त्या
कलमांनुसार टीपांसह सवर् कोड हा कायदाच आहे आिण शासनाच्या वकीलांना त्या शब्दांच्या
अथार्वरून भडंावून सोडले. न्यायाधीशांनी कोडची उपलब्धता काय आहे तेही जाणून घ्यायचा
पर्यत्न केला.

आमचा वाटा काही फार सुखकारक होता असे नाही. पण एवढे नक्की की िदवसाच्या अखेरीस
न्यायालयाला आमची बाजू समजली. कदािचत त्यांना आमचे म्हणणे पटले नसेलही, पण
िनदान त्यांना आम्ही काय म्हणतो आहोत ते कळले. त्यांना शासनाची जी भूिमका होती ती
भूिमका शासन का घेत आहे हे समजले की नाही हे काही स्पष्ट झाले नाही. त्यांनी शासनाला
िवचारले की त्यांना जर टीपा मोफत व मुक्तपणे िवतिरत करायच्या नसतील अिधकृत कोड
टीपांिशवाय ते का पर्कािशत करत नाहीत.

तोंडी जाबजबाब हे एका तासापेक्षा जास्त वेळ चालले. त्या आठवड्यात कोटार्त झालेल्या इतर
कोणच्याही केसच्या तुलनेने हा वेळ दपु्पट िकंवा जास्त होता. अखेर मुख्य न्यायाधीश उठले
आिण म्हणाले की "केस खूपच मन गंुतवणारी आहे." मला हे त्यांचे उद्गार हे चांगले िचन्ह
वाटते. न्यायाधीशांना असे मन गंुतवणार ेख़टले आवडतात. जेव्हा पर्श्न हा न्यायालयातील
खडंपीठाचा असतो तेव्हा तुम्ही काहीच अदंाज बांधू शकत नाही, पण तरीसुद्धा मी
न्यायालयाच्या बाहेर पडलो तो आशेचा िकरण घेऊन. दसुर्या िदवशी सहा वाजता मी परतीचे
िवमान पकडून बे एिरयाला परतलो.
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"मानक"मानकेे म्हणज म्हणजेे कायद कायदेचे" :एक मोठा खटलाच" :एक मोठा खटला

आम्हाला आणखी एक खटला चालवायचा होता. तो होता कोलिंबया िजल्ह्यातील अमेिरकेच्या
कोटर् ऑफ अपील्स मधील न्यायालयात चाललेला मानकांच्या संदभार्तील मोठा खटला.
भारतात केले होते त्या पर्माणेच मी कायद्याचे सािहत्य सार ेनीट अभ्यासले होते आिण त्यानतंर
सावर्जिनक सुरके्षच्या संदभार्तील जी तांितर्क मानके कायद्याचा दजार् असलेली आहेत ती िवकत
घेऊन मी इटंरनेटवर टाकली होती. मला यात अमेिरकेमध्ये फेडरल िकंवा राज्य पातळीवर
बधंनकारक असलेली बांधकाम मानके सापडली, तसेच धोकादायक पदाथर्, कामगारांची
कारखान्यातील उत्पादन दालनातील सुरक्षा, पाण्यातील िशशाचे पर्माण तपासण्याच्या पद्धती,
या आिण अशा अनेक बाबतीतील ही मानके होती. सवर् िमळून मी असे 1400 पेक्षा जास्त
कायदे इटंरनेटवर टाकले.

माझे हे काम 2008 मध्ये कॅिलफोिनर्यातील इमारतींचे मानक मी इटंरनेटवर टाकले तेव्हा सुरू
झाले होते. मी ते मानक 979.95 डॉलर देऊन िवकत घेतले होते. 2012 सालापयर्ंतमी सवर्
राज्यांमधील बधंनकारक असलेली इमारतींसंबधंीची मानके इटंरनेटवर टाकली होती.
त्यािशवाय नळ व पाण्याची व्यवस्था, इधंन व गॅस व इतरही बधंनकारक मानके टाकली होती.
मी फेडरल कायद्यानुसार बधंनकारक असलेली मानकेही मोठ्या पर्माणात इटंरनेटवर टाकू
लागलो. उदाहरणाथर्, मेिक्सकोच्या खाडीतील आिण आिक्टर्क महासागरातील तेलाच्या
गळतीसंबधंीची सुरक्षा, रले्वे व रस्त्यासबधंीची सुरक्षा, खेळाच्या सािहत्याबद्दलची सुरक्षा,
बाळांची आिण नवजात िशशंूसाठी लागणारी उत्पादने जसे की कार सीट्सस, िकर्ब्स, खेळणी,
बाबागाड्या, झोपाळे, आंघोळ घालायचे टब इत्यादी अनेक गोष्टींबद्दलची मानके.

माझ्यावर 2013 मध्ये तीन मानकांच्या संस्थांनी सावर्जिनक सुरके्षसंबधंी असलेल्या काही
शेकडो मानकांच्या संदभार्त खटला भरला होता. त्यानतंरच्या वषार्त आणखी तीन संस्थानी
दसुरा खटला भरला. आिण या दोन्ही खटल्याची सुनावणी या सहा संस्था आिण त्यांच्यासाठी
काम करणार्या चार शर्ीमतं वकील कंपन्यांसह एकतर् चालली.

आम्ही आिण आमच्यावर खटले भरणार ेसहा िफयार्दी यांच्या मध्ये एका महत्त्वाच्या मुद्द्याबाबत
अिजबात मतभेद नव्हता. तो मुद्दा होता की माझ्यावर केलेल्या अरोपांमधील पर्त्येक मानक हा
त्या देशाचा कायदाच होता. फक्त िफयार्दींना असे वाटत होते की या कायद्यांचे िवतरण कसे
आिण कुठे आिण कशा पर्कार ेकरावेत याचे सवर् हक्क त्यांचे असतील. जर एखाद्या नागिरकाला
अथवा सरकारी अिधकार्याला कायदा कुठेही उद्घतृ करायचा असेल तर त्यांची पर्थम परवानगी
घेणे त्यांनी बधंनकारक ठरवले होते. आिण ही परवानगी त्यांच्या मनमजीर् पर्माणे िदली जात
होती. उदाहरणाथर्, त्यांनी िवद्याथ्यार्ंना त्यांच्या वगार्तील पर्कल्पांमध्ये सुरक्षा मानकांमधील सूतर्े
वापरण्यासाठीही परवानगी नाकारली.

आम्ही जेव्हा ही मानके इटंरनेटवर टाकली तेव्हा ती साधी स्कॅन करून टाकली नाहीत. कारण
आमचे सरकार फार हळू काम करत असल्यामुळे बरीचशी मानके जी कायद्याचा दजार् असलेली
होती ती बर्याचदा या मानक संस्थांनी िवकर्ीसाठी ठेवली नव्हती कारण मध्यतंरीच्या काळात
त्यांच्यात सुधारणा होऊन बदल झालेले होते व त्यांच्या सुधािरत आवृत्त्या िनघाल्या होत्या. त्या
कायद्याची सुधारीत पुरवणी अपेक्षीत होती. मी यासाठी जे जुन्या पुस्तकांची िवकर्ी करतात अशा
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अमेझॉन, इ-बे, एबीबुकस इत्यादींची पुस्तक िवकर्ीच्या संकेतस्थळांवरील जुन्या पुस्तक
बाजारांची छाननी करून मला या कायद्यांचे दस्तऐवज शोधून काढावे लागले.

मला एकदा एखादा दस्तऐवज िमळाला की आम्ही तो इटंरनेटवर टाकण्याअगोदर त्यावर एक
दीघर् पर्िकर्या करतो. हे सवर् मानक आम्ही स्कॅन करून ओसीआर करतो आिण ते मानक
कायद्याचा भाग कसे बनले आहे व कोणत्या संस्थेने ते बनवले हे सांगणार ेत्याचे मुखपृष्ठ
बनवतो. िशवाय सुरक्षेसाठी खास महत्त्वाची असलेली काही शेकडो मानकांसाठी आम्ही ती
सवर्च्या सवर् आधुिनक एचटीएमेलमध्ये पुन्हा टाईप केली. आकृत्या पुन्हा काढल्या. दस्तऐवज
असे कोड केले की दृष्टी कमकुवत असलेले लोक देखील त्यातून सहजपणे वाट काढू शकतील.
आिण दस्तऐवज सवार्ना सुलभरीत्या उपलब्ध व्हावेत म्हणून आमच्या संकेतस्थळाखेरीज
मोफत व मुक्तपणे मािहती उपलब्ध करून देणार्या इटंरनेट आकार्इव्ह सारख्या
संकेतस्थळांवरही टाकले.

त्यानतंर इटंरनेट आकार्इव्ह त्यांच्या सवर् दस्तऐवजांबाबत ते करतात तसेच या
दस्तऐवजांच्याही उपयोिगतेत भर घालत होते. म्हणजे त्यांचे ते इ-पुस्तक बनवत होते., िकंवा
गुगल सारख्या शोध इिंजनाशी जोडत होते. तसे केल्याने हे दस्तऐवज लोकांना सहज
िमळण्याची शक्यता वाढत होती. यािशवाय उपयोगकत्यार्ंना त्यांच्या पर्ितिकर्या व मते
नोंदवायची व अिधक मािहती देण्याची संधी उपलब्ध होत होती.

मानके बनवणार्या संस्थांना ते आवडले नाही. आिण खटल्याची तीवर्ता त्यांनी वाढवली.
2015 मध्ये 23 िदवसांची सुनवाई झाली त्यापकैी 3 िदवस माझा जबाब झाला. मला दर
िदवशी 12-14 तास पर्श्न िवचारले गेले. माझ्या बाजूला चार वकील होते. आिण िवरुद्ध
बाजूला सहा वकील होते आिण स्टेनो आिण िविडयोगर्ाफर होते. पर्श्न िवचारण्याची तीवर्ता
जास्त होती. .

आम्ही िजल्हा न्यायालयात हरलो. न्यायाधीशांना आमचे पर्ितपादन पटलेच नाही. त्यांनी हे
मान्य केले की हे सवर् 'कायदे' आहेत. परतंु त्या असेही म्हणाल्या की जर कॉंगर्ेसला असे
म्हणायचे असते की या कायद्यांना कॉपीराइट लागू होत नाही तर त्यांनी तसा कायदा केला
असता. एकदा तर जजनी अमेिरकेच्या राजधानीच्या कॅिपटॉलच्या िदशेने बोट करून म्हटले
होते की " त्या डोंगरावरच्या मोठ्या पांढर्या इमारतीचे" दरवाजे तुम्ही ठोठवा.

आम्ही आमच्या अपीलची नोटीस फेबर्ुवारी 2017 मध्ये दाखल केली. पण कोलिंबया
िजल्ह्यातील कारभार खूप संथ असतो. न्यायालयाला रोजिनशी आखण्यासाठीच बराच वेळ
लागला. ऑगस्ट अखेर आम्ही आमचे बर्ीफ दाखल केले. आिण सप्टेंबर अखेर आमची
अ◌ॅिमकस बर्ीफस देखील दाखल झाली. आमची बाजू सशक्त िदसत होती. अमेिरकन लायबर्री
असोिसएशन आिण अमेिरकन असोिशएशन ऑफ लॉ लायबर्रीज यांच्यािशवाय 'पिब्लक
नॉलेज' या संस्थेमाफर् त खूप मोठ्या संख्येने मान्यवर कायदेपिंडत पर्ाध्यापक आिण गर्ंथपाल
यांनी अ◌ॅिमकस बर्ीफ दाखल केले होते.

त्यािशवाय या बर्ीफवर मोठ्या संख्येने िनवृत्त सरकारी अिधकार्यांच्या सह्या देखील होत्या.
त्यात रमेडं मॉसली, ज्यांनी 18 वषेर् फेडरल रिजस्टरचे कायार्लय सांभाळले होते, आिण
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पर्ेिसडेंट जॉजर् बुश यांनी नेमणूक केलेले दोघेही सावर्जिनक मुदर्क यांचा समावेश होता. फेडरल
रिजस्टरचे ऑिफस हे सरकारी पर्काशन कायार्लयाच्या मदतीने सरकारची अिधकृत जनर्ल
काढतात आिण या िशवाय ते फेडरल िनयमांचे कोड देखील पर्कािशत करतात. या लोकांवर
फेडरल सरकारच्या कायद्यांचे पर्सारण करण्याची जबाबदारी िदलेली होती आिण ते आता
माझ्या पर्यत्नांना स्वत:ची नावे देऊन मदत करत होते.

त्यांच्यासोबत होते माझे आधीचे बॉस जॉन डी. पोडेस्ता, शर्म उफर्  कामगार िवभागाचे माजी
सिचव रॉबटर् राइश आिण व्यावसाियक सुरक्षा व स्वास्थ्य पर्शासनाचे (ओएसएचए) भूतपूवर्
डायरके्टर डॉ. डेिव्हड मायकेल्स. कोणाही नागरीकाला जर कायदा वाचायचा असेल तर त्याने
खाजगी पाटीर्ची परवानगी मागावी लागणे हे अितशय मूखर्पणाचे आहे िकंवा जॉन पोडेसा यांनी
माझ्याकडे फोनवर म्हटले होते त्यापर्माणे ते "वटवाघुळाच्या िवष्ठे इतक्या वेडेपणाचे" आहे या
िवधानाला या सवर् सरकारी अिधकार्यांनी माझ्यामागे उभे राहून पािठंबा िदला होता.

यािशवाय आणखी एक बर्ीफ मान्यवर टर् ेड्माकर्  पर्ाध्यापकांनी आिण कॉगर्ेसचे दोन सदस्य,
शर्ीमती लॉफगर्ेन आिण इस्सा यांनीही आमच्या बाजूने लोकशाहीत कायदा सवार्ंना उपलब्ध
असला पािहजे असे मांडणार ेबर्ीफ दाखल केले होते. या दोन्ही सदस्यांनी कॉन्गर्ेसच्या
न्यायालयीन सिमतीवर अनेक वषेर् काम केले आहे आिण कॉगर्ेस सदस्य इसा हे हा मुद्दा
ज्यांच्या कायर्के्षतर्ात मोडतो त्या न्यायालये, बौिद्धक संपित्त आिण इटंरनेट यांबद्दलच्या उप-
सिमतीचे अध्यक्ष आहेत. हे सवर् खूपच वजनदार होते.

नोव्हेंबरमध्ये िफयार्दींनी आपले बर्ीफ दाखल केले. त्यांनी वकील नेमले. हे अमेिरकेचे माजी
सॉलीिसटर जनरल यांना मुख्य वकील नेमले होते आिण िडसेंबरच्या सुरवातीला त्यांना त्यांचे
िमतर् येऊन िमळाले. पर्स्थािपत व्यवस्था फारच अस्वस्थ झाली होती. अमेिरकेची िवमा
असोिसएशन आिण आंतरराष्टर् ीय टर् ेड्माकर्  असोिसएशन या दोन्ही संस्थांनी बर्ीफ दाखल केले
होते. अमेिरकन वदै्यकीय असोिसएशन आिण त्यांच्या बरोबरीने अमेिरकन दतंवदै्य असोिसएशन
आिण अमेिरकन इिस्पतळांची असोिसएशनही सामील झाले.

शेवटचे अ◌ॅिमकस बर्ीफ दाखल केले ते अमेिरकन राष्टर् ीय मानक संस्थेने. त्यांच्या सोबत
िजिनव्हामधील आंतरराष्टर् ीय पर्माणीकरण संस्थेसह दहा मानक संस्था सामील झल्या होत्या.
त्यांचे पर्ितपादन अगदी साधे होते. आम्हाला पसैा हवा आहे. आम्हाला पशैांची गरज आहे.
आम्हाला मानके िवकायचे सवार्िधकार नसतील तर आम्ही उच्च पर्तीची सुरक्षामानके िनमार्ण
करू शकणार नाही.

मी या मताशी अिजबात सहमत नाही. मानके िनमार्ण करणार्या संस्था अनेक मानके िनमार्ण
करत असतात.आिण त्यापकैी काहीनाच कायद्याचा दजार् िमळतो. जेव्हा राष्टर् ीय पातळीवरचे
इलेिक्टर्ल कोड सारखे मानक सवर् 50 राज्यांमध्ये लागू होते त्या वेळी पर्ेस मध्ये त्याला मोठ्या
पर्माणात पर्िसद्धी िदली जाते आिण त्या त्याबद्दल वतर्मानपतर्ात िनवेदने देतात, आिण आपल्या
वािषर्क अहवालात त्याबद्दल फुशारकीने उल्लेख करतात. मानके बनवणार्या संस्थांना ही मानके
लवकरात लवकर कायद्यामध्ये रूपांत्तिरत व्हावीत अशी तीवर् इच्छा असते. तसे झाल्याने
त्यांना त्यांची पत वाढवणारा अमेिरकन जनतेचा सोनेरी िशक्का िमळणार असतो व अशी
मान्यता िमळाल्यावर त्यांना त्याचा आपल्या सेवांची िवकर्ी करण्यासाठी पर्चंड उपयोग होतो.
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भारतातल्या पर्माणेच सवार्ंत जास्त पसैा हा काही मानकांचे दस्तऐवजांच्या िवकर्ीतून उभा राहत
नाही. सवार्ंत जास्त पसैा हा उत्पादने पर्मािणत असल्याची पर्माणपतर्े देण्यातून उभा राहतो.
उदाहरणाथर्, िवजेचे िदवे, कपडे धुण्याची यतंर्े अशा सवर्सामान्य उपभोगाच्या वस्तू पर्मािणत
असल्याची पर्माणपतर्े देऊन अडंररायटसर् लॅबरॉटरीज ही पर्योग शाळा दर वषार्ला सुमार े200
कोटी डॉलर महसूल जमा करते. भारतामध्ये मानक ब्यरुोचा बराचसा पसैा हा अशा बधंनकारक
असणार्या पर्माणपतर्ांच्या माध्यमातून येतो. या पर्माणपतर्ांच्या व्यितिरक्त हस्तपुिस्तका काढणे,
पर्िशक्षण देणे, सभासद फी असे जास्त पसैा देणार ेइतरही महसूल सर्ोत त्यांच्याकडे उपलब्ध
असतात.

न्यायालयांनी यापूवीर्च दृष्टीस आणून िदल्यापर्माणे, या मानकांना कायद्याचे रूप िमळते एवढेच
नाही, तर संबिंधत उद्योजकांनी िलिखत स्वरूपातील कायदा बनवायला मदत केलेली असते.
मोठा पसैा काही दस्तऐवजांच्या िवकर्ीतून येत नाही तर तो "आम्ही कायद्याचे पालन करतो"
असे म्हटल्याने उद्योजकांना उपलब्ध होणार्या सुरक्षा कवचातून िमळतो.

मोठा पसैा कुठे आहे याचे आणखी एक उदाहरण आहे आिण या उदाहरणावरून हे स्पष्ट होते
की मानक संस्थांना खर ेतर पशैांची गरज नाही, त्यांची फक्त पशैाची हाव वाढलेली आहे. िकंवा
रॉस पेरॉट यांनी दसुर्या एका आळशी आिण गलेलठ्ठ पगार िमळवणार्या अिधकार्यांचे जे
रगंतदार वणर्न केले आहे त्यापर्माणे, ते "लठ्ठ, सुखलोलुप आिण काहीसे मूखर्" बनले आहेत.
अमेिरकन राष्टर् ीय मानक संस्था इतर मानक संस्थांपर्माणे अमेिरकन कर िवभागाकडे िबगर-
सरकारी सेवाभावी संस्था म्हणून नोंदली गेली आहे. त्यांनी 4.42 कोटी डॉलर 2015 मध्ये
महसूल रूपात जमा केले. या पकैी लाखो डॉलर हे काही मूठभर मॅनेजरांचा कामाचा मोबदला
म्हणून जातात. कंपनीचे मुख्यािधकारी, सीईओ, वषार्ला 20 लाखापेक्षा जास्त पगार घेतात.
आिण सवर् ज्येष्ठ मॅनेजर हे आठवड्याला 35 तासाचे काम केल्याची नोंद करतात. तसेच राष्टर् ीय
अिग्न सुरक्षा असोिसएशनने त्यांच्या सीईओंना वषार्ला दहा लाख डॉलर पगार िदला आिण
एवढेच नव्हे तर त्यांच्या िनवृत्तीच्या वेळी त्यांना अजून 40 लाख डॉलरचा चेक िदला.

या सवर् सेवाभावी संस्था आहेत हे िवचारात घेतले तर हे लठ्ठ पगार अवाजवी आहेत. संस्थांच्या
उद्देशांपेक्षा पसैा वरचढ बनला आहे आिण त्यांचा सेवाभाव लयाला गेला आहे. मातर् या िठकाणी
मला हे स्पष्ट केले पािहजे की या संस्थांनी िनमार्ण केलेली बहुतेक कोड्स आिण मानके ही उच्च
दजार्ची आहेत. ते वाखाणण्याजोगे असाधारण काम आहे हे िनिश्चत. पण हे काम या कामाला
वाहून घेतलेले स्वयसेंवक करतात, त्या कायार्लयातील टेबलांमागे बसलेले लठ्ठ पगार घेणारे
कायर्कारी अिधकारी करत नाहीत. राष्टर् ीय पातळीवरचे िवजेचे मानक िलिहण्यासाठी कोणालाही
पगार िमळत नाही. हजारोंच्या संख्येने स्वयसेंवी काम करणार ेस्वयसेंवक आिण राष्टर् ीय, राज्य
आिण स्थािनक पातळीवरचे सामान्य नोकरदार त्यांच्या कामाशी असलेल्या त्यांच्या
बांिधलकीतून हे करतात.

...

मला या िठकाणी हे स्पष्ट केले पािहजे की मी करत असलेल्या कायदेशीर लढाईचा मोठा वाटा
हा "पिब्लक िरसोसर्" या संस्थेचे पर्ितिनिधत्व करणार्या विकलांच्या कंपन्यांनी केला आहे.
मला अथार्तच सवर् बर्ीफस वाचावी लागतात. आिण मी माझा खूप सारा वेळ कायद्याच्या
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पर्िकर्यांचा तपशील आिण माझ्या केस मधील मुद्दे समजावून घेण्यात घालवतो िवशेषत:. जेव्हा
शोध पर्िकर्यासुरू असते िकंवा जाबजबाब होत असतात तेव्हा मी खूप गंुततो आिण खूप सारा
वेळ खचर् करतो आिण माझे असे गंुतणे हे नेहमी चांगलेच ठरते असे नाही. मी एक वकील
नसलेली व्यक्ती (मी जॉजर्टाऊन लॉ स्कूलमधून एक वषार्नतंर माझे िशक्षण सोडून िदले होते)
या नात्याने मी िवचारलेल्या माझ्या मूखार्सारख्या पर्श्नांमुळे आिण अननुभवामुळे माझ्या
विकलांना वेड लागण्याची पाळी येते. पण तरीही मला माझ्या केसच्या तथ्यांची पूणर् जाण असते
आिण मी खूप कष्ट घेत असतो त्यामुळे ते माझे सार ेकाही सहन करतात.

काही लोकांना असे वाटते की आपण विकलांच्या कंपनीकडे काम सोपवले म्हणजे आपण त्यांचे
िगर्हाईक असतो आिण त्यामुळे आपण जसे सांगू तसे त्या कंपन्यानी काम केले पािहजे. पण
तसे होत नसते. मी ज्या विकलांबरोबर काम करतो ते विरष्ठ अनुभवी कायदेतज्ञ आहेत.
माझ्यापेक्षा त्यांचे कायद्याचे ज्ञान शतपटीने मोठे आहे. बहुतेक वेळा कशाचे काय आहे ते तेच
मलासमजावून सांगतात.

तुम्ही तुमच्या वकीलांना आज्ञा करायची असते आिण ते तुमच्या आजे्ञचे पालन करतात" ही
गोष्ट िवना मोबदला सेवाभावाने केलेल्या कायदेशीर पर्ितिनिधत्वाबाबत अिजबात खोटी ठरते. .
माझे भाग्य चांगले आहे म्हणून जगभरातल्या नऊ पर्िथतयश वकील कंपन्यांनी या "पिब्लक
िरसोसर्" साठी िवना मोबदला काम करायला मान्यता िदली आहे. 2015 मध्ये या कंपन्यांनी
पशैाच्या िहशोबात 28 लाख डॉलसर्चा वेळ िदला होता, 2016 मध्ये 18 लाख आिण 2017
मध्ये तो 10 लाखाच्यावर होता. त्यांच्या मदतीिशवाय आम्ही लढत असलेल्या कायद्याच्या
लढाया लढूच शकलो नसतो. मला ते परवडलेच नसते आिण मला गाशा गंुडाळून मदैानातून
पळ काढावा लागला असता.

पुनश्च खर्याखपुनश्च खर्याखुरु्या मािहतीच्या कामाला, माझर्या मािहतीच्या कामाला, माझेे "भाकरीच "भाकरीचेे शर्म" शर्म"

नोव्हेंबर संपत आला तरी मी माझे भारतामध्ये अपुर ेरािहलेले काम करतच होतो. सवार्त जास्त
ताताडीचे काम होते ते िडजीटल लायबर्री ऑफ इिंडयाचे िजला मी पिब्लक लायबर्री ऑफ
इिंडया असे नवे नाव िदले होते. सरकारने अजूनही त्यांची सुधािरत लायबर्री इटंरनेटवर टाकली
नव्हती. संस्कृतचे अनेक अभ्यासक त्यांना हवे असलेल्या जास्तीच्या मजकुराची माझ्याकडे
मागणी करत होते. भारतीय पुरातत्त्व िवभागाकडील 4,450 पुस्तके धरून आता आमचा एकूण
पुस्तकांचा आकडा हा जवळ जवळ चार लाख एवढा झाला होता.

िशवाय भारतातील अिधकृत राजपतर्े खूपच वेळ खात होती. कें दर् सरकारची राजपतर्े तशी
सहजपणे उपलब्ध झाली. पिब्लक लायबर्रीच्या यादीत मला स्वाततं्र्याअगोदरच्या शेकडो
राजपतर्ांची नोंद सापडली आिण त्यांचाही मी संगर्हात समावेश केला. पण राज्य सरकारांची
आिण काही महानगरांची राजपतर्े मातर् फार कठीण ठरत होती.

एक उदाहरण घ्यायचे झाले तर 43 कोटी लोकसंख्या असलेल्या ओिडशा राज्याच्या
राजपतर्ांचे घेऊया. मी एक िस्कर्प्ट िलिहले ज्यामुळे ओिडशा राज्याची 38,073 राजपतर्े
पीडीएफ स्वरूपात उतरवून घेतली गेली. ते िस्कर्प्ट चालवून झाल्यावर त्यातल्या काही
फाईल्स मी बाहेर काढून तपासल्या तेव्हा लक्षात आले की त्यापकैी काही फाईल्समध्ये ओरीया
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भाषेचे असे फॉन्ट्स वापरले आहेत की ते त्या पीडीएफ फाईल्समध्ये समािवष्ट केलेले नाहीत.
त्यामुळे पडद्यावर िदसत होते ते सवर् िकड्या-मंुग्यांसारखे िदसत होते, कारण संगणकाला ज्या
फॉंन्टचे नाव िदले होते तो फॉन्ट संगणक िसस्टमवर शोधत होता आिण त्याला तो सापडत
नव्हता व फाईल वाचता येत नव्हती.

इतर काही िस्कर्प्ट्स चालवून बिघतल्यावर लक्षात आले की 35,705 फाइल्स मध्ये हीच
समस्या आहे आिण तो फॉंन्ट फाईलमध्ये समािवष्ट केल्यािशवाय मी त्या फाइल्स इटंरनेट
आकार्इव्ह्वर घालू शकत नव्हतो. पण त्यांनी जो फॉंन्ट वापरला होता आिण तो लोकांच्या
संगणकावर असेल असे गृहीत धरले होते तो फॉंन्ट खूप वषार्ंपूवीर् एका भारतीय संशोधक
संस्थेने बनवलेला दिुमर्ळ फॉन्ट होता आिण तो मला अनेक िदवस सवर्तर् शोधल्यानतंरही काही
केल्या डाऊनलोड करायला िकंवा िवकत घ्यायलाही उपलब्ध होत नव्हता. त्यामुळे तूतार्स
मला ओिडशा राज्याची राजपतर्े मागे ठेवणे भाग पडले.

इतर राज्यांच्या बाबतीतली पिरिस्थती आणखीनच िबकट होती. ओिडशाच्या बाबतीत मला
इडेंक्स फाईल्स िमळाल्या होत्या ज्यांच्यात राजपतर्ांच्या लांबच लांब याद्या होत्या पण त्या
याद्यांमध्ये पर्त्येल पीडीएफ फाइलचे यूआरएल म्हणजे ितचे इटंरनेटवरील स्थान दशर्वणारा
पत्ता हा सरळपणे उपलब्ध होता. त्यामुळे आधी इडेंक्स फाइल्स उतरवून घेऊन मग त्यांच्या
मेटाडेटावर काम करून पर्त्येक फाईलचा पत्ता काढून घेणे सहज आिण सोपे होते. पण इतर
बहुतेक राज्यांसाठी ते एवढे सोपे सरळ नव्हते.

बहुतेक राज्यांच्या राजपतर्ांच्या फाइल्स या मायकर्ोसॉफ्ट सवर्रच्या सॉफ्टवेअर वर आधािरत
होत्या ज्यामुळे त्यांच्या पीडीएफ फाइल्सचे यूआरएल उफर्  इटंरनेटवरील पत्ते उघडपणे िमळत
नव्हते. पर्श्न अशाही होता की पर्त्येक राज्याची राजपतर्े इटंरनेटवर पर्सृत करण्याच्या पद्धती
वेगळ्या वेगळ्या आिण अपारदशर्कहोत्या. भारतामध्ये िविवध पर्कारची डझनावारी अिधकृत
राजपतर्े उपलब्ध आहेत. पर्त्येक राज्याचे एक, आिण िदल्ली नगरपािलकेसारख्या मोठ्या आिण
महत्त्वाच्या नगरपािलकेचे पर्त्येकीएक अशी अनेक राजपतर्े पर्सृत होतात. एवढेच नाही तर
पर्त्येकासाठी वापरलेला पर्ोगर्ॅम हा वेगळा वेगळा असतो.

आम्ही एकूण 1,63,977 पीडीएफ फाईल्सल जमवल्या होत्या पण आम्हाला हे स्पष्ट होते की
त्या जर नीटपणे हाताळायच्या असतील तर तसे करण्यासाठी 2018 साली आम्हाला चांगलीच
मेहनत करावी लागणार आहे. पर्त्येक राजपतर्ाच्या फाइल्स तर उतरवून घ्याव्याच लागणार
आहेत पण या िशवाय हेही पाहायला लागेल की त्या सतत अद्ययावत राहतील, तरच त्या
उपयोगी ठरतील. आिण या राजपतर्ांचा शोध घेण्यासाठी आम्ही जी योजना केली होती िततका
कायर्क्षम शोध घ्यायचा तर स्कॅन केलेल्या राजपतर्ांवर उच्च पर्तीचे ओसीआर वापरून मजकूर
िमळवणे आवश्यक होते. हा पर्श्न आम्हाला पिब्लक लायबर्री ऑफ इिंडयाच्या वेळेसही पडला
होता. या िशवाय आम्ही जेव्हा कें दर् सरकार, राज्य सरकार आिण शहरांची राजपतर्े जमा केली
तेव्हा लक्षात आले की यादीतील काही राजपतर्ांची शीषर्के सदोष आहेत तर काही गहाळ
झालेली आहेत. या सवार्ंमुळे त्यांच्या दजार् उच्च राहील याची खातर्ी देण्याचा पर्श्न गभंीरपणे घेणे
आवश्यक होते.
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कोणच्याही देशाच्या राजपतर्ाचा मुख्य उद्देश हा त्या देशातील नागिरकांना त्यांचे सरकार काय
करत आहे ते कळावे हा असतो. या उद्देशानेच अमेिरकेतील फेडरल रिजस्टर म्हणजे फेडरल
सरकारच्या अिधकृत जनर्लची सुरवात झाली. याबाबतीतला एक खटला पर्िसद्ध आहे जो
सवोर्च्च न्यायालयापयर्ंत पोचला होता. या खटल्यात सरकारने महामदंीच्या काळात एका गटाने
सरकारी िनयमांचे उल्लंघन केले यासाठी खटला भरला होता. पण बाब अशी होती की हे िनयम
कोणते आहेत हे कोणालाच पाहायला िमळाले नाहीत कारण ते कधीच पर्कािशत केले गेले
नव्हते.

सवोर्च्य न्यायालयाचे न्यायाधीश बर्ॅंडीस यांच्या सांगण्यावरून हावर्ड लॉ स्कूलच्या एका
पर्ाध्यापकांनी एक पिरषदेमध्ये "सरकारचे कायद्याबबतचे अज्ञान- कायर्कारी कयद्याच्या
चांगल्या पर्काशनाबद्दल एक िवनतंी" या शीषर्काचा शोधिनबधं सादर केला. या शोधिनबधंामुळे
एक अिधकृत पर्िकर्या सुरू झाली या पर्िकर्येनुसार सवर् सरकारी िनयम पर्सृत होण्याच्या आधी ते
"पर्स्तािवत िनयमावलीबद्दल नोटीस" या पर्ाथिमक रूपात पर्थम पर्कािशत केले जातात. असे
केल्याने नागिरकांना काय िनयम होऊ घातले आहेत या बद्दलची कल्पना येते आिण त्यानतंर
संपूणर् िनयम पर्सृत झाले की ते देखील पर्कािशत केले जातात. पर्सृत झालेले सवर् िनयम असे
सगळे िनयम एका एकितर्त "कोड ऑफ फेडरल रगे्यलेुशन्स" या नावाच्या दस्तऐवजात समािवष्ट
केले जातात, आिण हे कोड हे अद्ययावत रूपात ठेवले जाईल याची काळजी घेतली जाते आिण
आजतागायत केलेल्या सवर् िनयमांतील सुधारणा, काढून टाकलेली कलमे मजकूर, मदतकारक
ठरतील अशा ऐितहािसक नोंदी आिण इतर संबिंधत िनयमांबद्दलच्या नोंदी अशा सवर् गोष्टींचा
समावेश असतो.

फेडरल पातळीवर कायद्याचा दजार् असलेली ततंर्वजै्ञािनक मानके सवार्ंना उपलब्ध
होण्याबद्दलच्या मी देत असलेला लढा लढताना मला कोड ऑफ फेडरल रगे्यलेुशन्समध्ये एक
खूप मोठी तर्ुटी आढळून आली आहे. माझ्या लक्षात आले आहे की कोड ऑफ फेडरल
रगे्यलेुशन्सचा सुमार े30% भाग असा आहे की जो नागिरकांना खूप सार ेपसेै िदल्यािशवाय
आिण खाजगी कंपन्यांची परवानगी घेतल्यािशवाय वाचण्यासाठी देखील उपलब्धच होत नाही.
हा भाग म्हणजेच नमुना कोड आिण मानके आहेत ज्यांचा िनयमांमध्ये "संदभार्च्या योगे
समावेश" होतो, त्यांना कायद्याचा पूणर् दजार् असतो, परतंु त्यांचा कोडमध्ये सरळ समावेश
नसतो. एके काळी कोडची पाने अथवा जागा वाचवण्यासाठी एक सोय म्हणून हे केले गेले, पण
आता त्याचा उपयोग त्याची उपलब्धता सीिमत करणे व खाजगी कपन्यांना नागिरकांकडून
अन्याय्य भाडे गोळा करण्यासाठी केला जात आहे.

अमेिरकेतील कायद्याचे सावर्जिनक मुदर्ण असा पर्श्न आहे ज्यात मला फार पुवीर्पासूनच रुची
रािहली आहे इतकी की या साठी मी माझे नाव अमेिरकेचा अिधकृत पिब्लक िपर्ंटर म्हणून यावे
यासाठी पर्यत्न केले. असा पिब्लक िपर्ंटर हा फेडरल स्तरावर कायदा पर्सृत करणारा अिधकारी
व शासकीय छापखान्याचा डायरके्टर असतो. पण मला ते काम िमळाले नाही पण माझा अिंतम
यादीमध्ये समावेश होता आिण मला म्हणून व्हाइट हाऊस मधील अध्यक्षांच्या व्यक्तीगत
कायार्लयातील लोक कसे काम करतात याचा पर्त्यक्ष अनुभव िमळाला आिण मला शासकीय
छापखान्याचे कामकाज कसे चालते याची जवळून मािहती झाली. त्यामुळे काही असले तरी
अशा रीतीने िमळालेला हा िवशेष अनुभव मोलाचा होता हे नक्की.
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मला सावर्जिनक मुदर्णाच्या कामामध्ये िवशेष रूची असल्यामुळे या कामाशी संबिंधत असलेल्या
जगभरच्या लोकांशी माझा संपकर्  आलेला आहे. जॉन शेरीडन हे त्यातलेच एक. त्यांनी
िवकिसत केलेली नॅशनल आकार्ईव्ह्ज ऑफ यनुाइटेड िकंगडम यांच्या अिधपत्याखाली कायदे
पर्सृत करण्याबद्दलची पर्िकर्या बहुधा जगातील अशा पर्कारची सवार्ंत उत्तम व्यवस्था आहे. . ती
खरोखरच एक अत्यतं आश्चयर्कारक आिण संुदर व्यवस्था आहे. इगं्लडंमध्ये पर्सृत झालेल्या
कोणच्याही कायद्याचा मजकुर हा एक फटक्यात तुम्हाला िमळू शकतो. तुम्ही मॅग्ना काटार्
(महासनद) चा मूळ मसुदा आिण मग तो कायदा बनला तेव्हा आिण नतंर सुधािरत होत गेला
तो सवर् पर्वास तुम्ही पाहू शकता.

भारतामध्ये कायद्याच्या उपलब्धतेचा पर्श्न हा जास्त दृश्य बनत चालला आहे. िनिशथ देसाई
अ◌ॅसोिसएट्स या वकीलांच्या कंपनीमधील दोन वकील गौरी गोखले आिण जयदीप रडे्डी यांनी
"व्हनॅ्टेज एिशया" या पितर्केत "कायर्कारी पर्िकर्येच्या िनिश्चतीच्या िदशेने" जोर लावण्याबद्दल
अतंमर् ुख करायला लावणारा एक लेख िलिहला आहे. यामध्ये त्यांनी अनेक उदाहरणे देऊन
िनयम आिण कलमे यांच्यामध्ये असलेली अस्पष्टता दाखवली आहे. माझे िमतर् आिण माझे
सह-अजर्दार सुशांत िसन्हा, ज्यांनी भारतातील सवर् कायदे व सवर् न्यायालयीन खटले
"इिंडयन कानून"वर ऑन लाइन मोफत उपलब्ध करून िदले आहेत, त्यांनी देखील या
िवषयात िवशेष रुची दाखवली आहे. मानकांच्या खटल्यातील माझे दसुर ेसह-अजर्दार
शर्ीिनवास कोडाली यांनीच राजपतर्े संकिलत करून उपलब्ध करून देण्याच्या कामाची मुहूतर्मेढ
रोवली होती.

आम्ही एकटे नव्हतो. सप्टेंबर 2017 मध्ये िदल्ली उच्च न्यायालयाचे मानानीय न्यायाधीश न्या.
मनमोहन यांनी त्यांच्याएका खटल्याच्या संदभार्त लोकांसाठी असलेली कायद्याची उपलब्धता
यावर चचार् केली होती व कायदा मतंर्ालयाला अशी आज्ञा िदली होती की सवर् कें दर् सरकारचे
कायदे आिण इतर सवर् उपकायदे मतंर्ालयाने इटंरनेटवर एका मध्यवतीर् पोटर्लवर उपलब्ध
करून द्यावेत. या ऑडर्रमध्ये हे देखील नोंदले होते की हे कायदे "मशीनने वाचता येतील अशा
पीडीएफ" फाईल्सच्या स्वरूपात असले पािहजेत. यात अिभपर्ेत हे असावे की त्या पीडीएफ
फाईलमधील मजकूर टेक्स्ट स्वरूपात काढून घेता आला पािहजे, त्याच्या साहाय्याने मोठ्या
डाट्याचे िवश्लेषण, एचटीएमएल मध्ये रूपांतर, अिधक चांगला मेटाडाटा आिण इतर पर्कारचे
उपयोगही सुलभतेने करता यायला हवेत. हे देखील स्पष्ट आहे की 2018 मध्ये आिण त्यानतंर
या पर्श्नांकडे चांगले लक्ष द्यावे लागेल.

मी सरकारी कामकाजाच्या दस्तऐवजांकडमी सरकारी कामकाजाच्या दस्तऐवजांकडेे द दुलुलर्र्क्ष का करत होतो?क्ष का करत होतो?

मी गांधींचे सािहत्य स्कॅन करण्यासाठी वेळ देत होतो. मी माझ्या अमेिरकन सरकारचा 6,000
िफल्म्सच्या संगर्हव्यविस्थत राखण्याचा पर्यत्न करत होतो आिण राजपतर्े देखील तपासत होतो.
यातील कुठलेच काम हे माझे आत्ताहाती घ्यायचे काम नव्हते. मी खर ेतर अमेिरकेच्या सरकारी
कामकाजाच्या संदभार्त केलेल्या माझ्या संशोधनाचे िनष्कषर् पर्कािशत करायचे काम करायला
हवे होते.

'कोड स्वराज'वरील िटपण'कोड स्वराज'वरील िटपण

125



अमेिरकेत, इतर राष्टर् ांमधल्या कॉपीराइट िनयमांपर्माणेच, अशा गोष्टींची एक यादी केलेली असते
ज्यांना कॉपीराइट लागू होत नाही. या अपवादांपकैी एक सवार्ंत लक्षात घेण्याजोगा अपवाद
म्हणजे सरकारी पर्काशने म्हणजे अमेिरकेच्या फेडरल कमर्चार्यांनी िकंवा अिधकार्यांनी
त्यांच्या कामकाजाच्या दरम्यान िनमार्ण केर्लेला कोणताही दस्तऐवज. हा अपवाद करण्यामागचा
िवचार असा आहे की तो कमर्चारी जनतेचा नोकर आहे, जनतेने त्यांना वेतन िदलेले आहे
आिण त्यामुळे कामकाजाच्या दरम्यान त्यांनी जे दस्तऐवज िनमार्ण केले असतील त्यावर त्यांना
कामावर ठेवणार्यांची म्हणजे जनतेची मालकी आहे. ही एक साधी, पण फार पर्भावी कल्पना
आहे.

सरकारी कामकाजाच्या या कल्पनेमुळेच, सरकार् जेव्हा पेटंट आिण सुरक्षा यांच्या मािहतीचे
डेटाबेसेस चढ्या भावाने िवकून 1990च्या सुरवातीच्या वषार्ंत महसूल कमवत होते त्या
काळात मी त्या डाटाबेसेसना मुक्त करण्यात यश िमळवू शकलो. हे डाटाबेसेस खरदेी
करण्यामध्ये दरवषीर् काही लाख डॉलर खचर् करावे लागत होते, पण मला हे स्पष्ट होते की मी
जर मी एवढे पसेै उभे करू शकलो असतो तर सगळे सरळ होते. एकदा माझ्याहातात त्या
मािहतीचे दस्तऐवज आले की त्यांवर कॉपीराइटचा पर्श्नच नव्हता. आिण म्हणून मी तो
डाटाबेस इटंरनेटवर िबनधोक टाकू शकत होतो.

गमतीची गोष्ट अशी होती की मी हे सरकारी दस्तऐवज अमेिरकेतील लोकांना िवनामूल्य
देण्यासाठी अमेिरकेच्या सरकार कडून िवकत घेतले तेव्हा त्यासाठी लागणारी राशी
सरकारच्याच दसुर्या एका िवभागाकडूनच घेतली होती. त्या सरकारच्या िवभागाचे नाव होते
नॅशनल सायन्स फाऊंडेशन (एनएसफ). नॅशनल सायन्स फाउंडेशन मुळे त्या काळात
इटंरनेटचा मोठ्या पर्माणात िवकास झाला. नॅशनल सायन्स फाऊडेशनचे त्यावेळचे िवभागीय
िनदेशक स्टीफन वुल्फ हे एक धाडसी अिधकारी होते आिण त्यांनी मला हे अनुदान िदले होते.
*

जेव्हा या नव्या पर्कल्पाबद्दलची मािहती उजेडात आली तेव्हा हाऊस ऑफ एनजीर् किमटीचे
अध्यक्ष िडंगेल यांनी संतापून नॅशनल सायन्स फाऊंडेशनला पतर् िलहीले की ही मािहती
लोकांना देऊन ते खाजगी के्षतर्ाबरोबर "स्पधार्" का करत आहेत? जेव्हा अमेिरकेचे उपाध्यक्ष
अ◌ॅल गोर यांनी न्यू यॉकर्  टाइम्समध्ये पर्कािशत झालेल्या एका पर्ितपादनात म्हटले की, "हा
अमेिरकेतील जनतेचा मोठा जय आहे" तेव्हा कुठे हे सार ेवादळ शमले. तेव्हांपासून मी अ◌ॅल
गोर यांचा खदंा चाहता आहे.

मानके ऑन लाइन टाकत असताना माझ्या असेही लक्षात आले की फेडरल सरकारमधील
कमर्चार्यांनी हे महत्वाचे सुरक्षा कायदे बनवण्यात मोठे योगदान िदले आहे. असे असून सुद्धा
खाजगी संस्था या मानकांचे कॉपीराइट्वर हक्क सांगत आहेत. ही अशीच पर्था ही आणखी
मोठ्या पर्माणात िवद्वत्क्षेतर्ातील पर्काशनात आढळत होती. माझ्या कायदेिवषयक कामाचा भाग
म्हणून मी अितशय उत्सुकतेने राष्टर् ाध्यक्ष ओबामा यांच्या िवद्वत्ता कारकीदीर्कडे लक्ष देत होतो.
त्यांचे हावर्डर् लॉ िरव्हू मध्ये पर्िसद्ध झालेले िवद्वत्के्षतर्ातील लेख मी काळजीपूवर्क वाचला. हावर्डर्
लॉ िरव्हू या लेखावर कॉपीराइटचा हक्क सांगत होते हे मला िविचतर् वाटले. आिण अशीच पर्था
त्यांचे लेख छापणार्या "सायन्स" सारख्या इतर पर्काशनांमध्येही माझ्या िनदशर्नास आली.
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एका पर्िसद्ध फाउंडेशनने मला या पिरिस्थतीबद्दल काहीतरी करण्यासाठी 2016 मध्ये पाचारण
केले होते. ऑक्टोबर 2016 मध्ये त्यांनी 2017 सालासाठी 5 लाख डॉलर तर 2018 साठी 4
लाख देऊ केले होते. पण यात एक गोम होती. त्यांनी आमच्या बोडर् ऑफ डायरके्टरमध्ये एक
स्थान मािगतले होते. त्यांना माझ्या कामावर बारीक िनयतंर्ण ठेवायचे होते व पसेैही ते छोट्या
छोट्या रकमेनी दर टप्प्यावर तपासणी करून हळूहळू देणार होते. मला आठवते की मी िदनेश
ितर्वेदींच्या बगंल्यातून आमेिरकेत फोन करून िवचारले असताना मला या अनुदानाबद्दल आिण
त्यातील अटीं बद्दल सांिगतले गेले होते. मी बगंल्याच्या िदवाणखान्यात येऊन िदनेश आिण
सॅमला सांिगतले की मी 9 लाख डॉलरचे अनुदान आत्ताच नाकारले.

मी फाउंडेशनला समजावले होते की त्यांचे अनुदान आम्हाला सरकारच्या कामकाजाच्या
दस्तऐवजांचा खोलात अभ्यास करून, त्यात काही बाबतीत उल्लंघन झाले असेल तर
सरकारला व पर्काशकांना कळवू आिण त्यातून जर काही लेख स्पष्टपणे सावर्जिनक स्वरूपाचे
असतील तर कदािचत ते इटंरनेटवर टाकू. असे असले तरी यातील जस्तीत जास्त पसैा हा
िनरिनराळे लेख स्कॅन करण्यासाठी (स्कॅन करणे, िवशेषतः मोठ्या पर्माणावर स्कॅन करणे,
नेहमीच खिचर्क असते), लायबर्री सायन्समधील पदवी परीके्षला बसणार्या िवद्याथ्यार्ंसाठी
आिण अशा बाबींसाठी वापरण्यात येणार होता.

या अनुदानामध्ये अतंभर् ूत न केला जाणारा खचर् म्ह्णजे कायद्याचे खटले चालवण्याचा खचर्.
आम्हाला जरी सावर्जिनक स्वरूपाचे जनर्लमधील खूप सार ेलेख िमळाले असते तरी ते
पर्कािशत करणार ेपर्काशक हे सतत खटले घालायला तयार असलेले लोक होते आिण केवळ
दषु्टबुद्धीने ते खटला भरणार नाहीत िकंवा वाममागार्ने िमळाणारा महसूल शक्य िततका चालू
राहाण्यासाठी केवळ वेळकाढूपणातून खटले भरणार नाहीत याची काहीच खातर्ी नव्हती.

दसुर्या शब्दात सांगायचे तर या पर्कल्पात फारच धोका होता. मी ही संधी घेतली नाही कारण
फाउंन्डेशनच्या एखाद्या व्यक्तीने आमच्या बोडार्वर असावे व आमचे काम िनयिंतर्त करावे हे
मला मान्य नव्हते, िवशेषतः जेव्हा त्या व्यक्ती बरोबर मी कधी काम केले नव्हते. काही
फाउंडेशन खेळ करा, पसैा घ्या अशा रीतीने पसेै देतात. त्यांच्या मनात असलेला पर्कल्प ते
राबवायला सांगतात पण आम्ही तशा पद्धतीने काम करत नाही आिण पशैापेक्षा उदेश आिण
ध्येय यांनाच आम्ही जास्त महत्त्व देतो.

फाउंडेशन अखेर आमच्याकडे परत आले आिण त्यांनी जानेवारी 2017 मध्ये पर्थम 2.50
लाख डॉलर देऊ केले आिण उरलेले 2.50 लाख डॉलर जुल ैमध्ये अहवाल सादर केल्यावर
िमळणार होते आिण आणखी 4 लाख 2018 आिण 2019 मधील हप्ते म्हणून देण्यात येणार
होते. या अनुदानाचे इतके तुकडे केलेले मला पसंत नसले तरी मी अनुदानाच्या कागदपतर्ांवर
सह्या िदल्या.

पर्काशकांच्या अवपर्काशकांच्या अवैधै कध कृृतींची तपासणीतींची तपासणी

2017चे पिहले सहा मिहने मी सरकारच्या कामाच्या दस्तऐवजांचे बारकाईने संशोधन करण्यात
घालवले. नॉथर् कॅरोिलना िवद्यापीठामधील दोन पर्ाध्यापक आिण एक पदवीधर िवद्याथीर् आिण
कॅिलफोिनर्या आिण स्टॅनफडर् िवद्यापीठातील गर्ंथपालांच्या मदतीने आम्ही िवद्वत्के्षतर्ातील
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लेखकांचे संस्थात्मक सभासदत्व शोधण्याचा पर्यत्न केला. खर ेतर ही मािहती िमळणे फारसे
सोपे नव्हते कारण लेखकांची ही मािहती वेगवेगळ्या पर्कार ेिदली जाते.

आम्ही मुळात असे केले की एखादे सरकारी खाते घेऊन, एका मागोमाग, गर्ंथपाल वापरतात
त्या तीन व्यावसाियक सचर् इिंजनं्समध्ये त्यांची नावे टाकली. उदाहरणाथर्, आम्ही "सेंटर फॉर
िडसीज कंटर् ोल" याचाशोध केला तर अमेिरकेतील त्या कें दर्ाबरोबरच चीनमधील तशाच
कें दर्ातील नोंदी देखील येत असत. आिण म्हणून आम्हाला शोध मजकूर सुधारून त्याला जोडून
अमेिरका िकंवा अ◌ॅटलान्टा असे शब्द घालावे लागत.

आमच्या हाती आलेल्या िनकालांची संख्या पाहून आम्ही आश्चयर्चिकत झालो. आमच्या
पिहल्या ट्प्प्यांत 12,64,429 लेख िमळाले जे फेडरल कमर्चार्यांनी िलहीलेले होते. त्या
सुरवातीच्या यादीतून अनेक उप-पर्श्नांच्या आधार ेदसुर्या ट्प्प्यांचे िवश्लेषण केले. फेडरल
कमर्चार्याला आपल्या फावल्या वेळात फेडरल अनुदानािशवाय असे लेख िलिहणे शक्य होते
का? आिण असा लेख जरी कमर्चार्याच्या कामाच्या आिण त्याचे कौशल्याच्या कके्षमध्ये मोडत
असला तरी तो आपोआप सरकारी कामकाजाचा दस्तऐवज होत नाही. त्यासाठी तो सरकारी
कामकाजाच्या दरम्यान िनमार्ण होणे आवश्यक असते तरच तो कॉपीराइटच्या कके्षबाहेर पडतो.
आम्हाला पडलेला पर्श्न हा होता की असे कायद्यानुसार आवश्यक त्या पद्धतीने
कॉपीराइटपासून मुक्त असल्याची सूचना िदली जात होती िकंवा नाही.

आमच्या िवश्लेषणाच्या आधार ेआम्ही या 12लाख लेखांचे दोन पर्कार ेवगीर्करण केले.. एक
म्हणजे ते डीिजटल ऑब्जेक्ट आयडेंटीफायर वापरत असल्यामुळे आम्हाला सरकारच्या
कामकाजाच्या पर्काशनात मोडणार ेिकती लेख कोणत्या पर्काशकाने पर्कािशत केले होते ते
आम्हाला िनिश्चत करता आले.. उदाहरणाथर् रीड एल्सेिवयरच्या एका कॉपोर्रटे शाखेने
2,93,769 लेख पर्कािशत केले होते. तर अमेिरकन मेिडकल असोिसएशनने 5,961.
यािशवाय आम्ही शोध घेण्यासाठी संस्थेच्या नावाचा उपयोग केला असल्यामुळे आम्ही त्या
संस्थेच्या नावाने पर्कािशत झालेले लेख वेगळे करू शकलो. उदाहरणाथर् आम्हाला आमीर् कोअर
ऑफ इिंजिनयसर्च्या कमर्चार्यांनी िलहीलेले 20,027 लेख आिण नॅशनल इिंन्स्टट्यटू ऑफ
हेल्थचे 45,301 लेख आढळले.

संख्याशास्त्र्याच्या िनकषानुसार 29 महत्वाच्या पर्काशकांचे आम्ही लेखांचे नमुने िनवडले.
छोट्या पर्काशकांच्याकडचे 50 आिण मोठ्या पर्काशकांकडचे 500 लेख िनवडले. 22
सरकारी संस्थांसाठी देखील हीच पर्िकर्या आम्ही केली. आम्ही एकूण साधारण 10 हजार लेख
िनवडले आिण पर्त्येकाची हाती पडताळणी केली. पर्त्येकाचे कॉपीराइट जाहीर िनवेदन िदले
आहे वा नाही, आमच्या शोध िनकालाचा िनष्कषर् खोटा सकारात्मक (फॉल्स पॉिझिटव्ह) तर
होत नाही ना, आिण लेखकाच्या `"अिधकृत" असण्याच्या काही खणुा सापडतात का
(उदाहरणाथर् लेखकांनी त्यांच्या कामाच्या िठकाणच्या सहकार्यांचे आभार मानलेआहेत का
िकंवा मग त्यांनी ही शोध पर्िकर्या सरकारी कामावर रुजू होण्या अगोदर केली होती का,
इत्यादी) ते तपासत होतो.

हाती आलेले िनष्कषर् बर्यापकैी स्पष्ट होते. आम्हाला आढळलेले बहुतेक लेख हे अमेिरक्न
सरकारचे कामकाज होते. आिण कुठेही पर्काशकांनी कॉपीराईटच्या संदभार्त रीतसर नकार
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नोंदवला नव्हता. बहुतेक लेख हे पशैाच्या िभतंीआड लपवले गेले होते आिण ते सरकारच्या
वेबसाइटवर नक्कीच उपलब्ध नव्हते.. आिण अशा सवर् गोष्टींचा संगर्ह करणार्या नॅशनल
आकार्इव्हच्या नोंदी तपासता असे आढळले की हे लेख सरकारी आकार्इव्हमध्येही उपलब्ध
नव्हते.

मोठ्या संदभर्सूचींचा उपयोग करून केलेला तपास हा बहुतेक िवद्या शाखांसाठी उपयोगी
पडला. पण अथार्तच तो कायद्याच्या व्यावसाियकांसाठी उपयोगी पडला नाही. कारण त्यांनी
स्वेच्छेने अिभमानाने ततंर्ज्ञानाबद्दलची अनिभज्ञता बाळगली आहे. सवर्साधारणपणे कायद्या
सबधंीचे सािहत्य हे खास िवकेर्त्यांना िवकायची परवानगी देऊन असे काही बिंदस्त केलेले
असते की त्याच्या नोंदी मोठ्या संदभर् सूचींपयर्ंत पोचतच नाहीत. पण मला कायद्याशी संबिंधत
शोधपितर्कांमध्ये याबाबत काय चालते ते जाणून घ्यायचे होते कारण हा शेवटी कायद्याचा पर्श्न
होता. त्यामुळे मी देशभरच्या कायद्याच्या िवद्याथ्यार्ंना आवाहन केले. आमच्या एका िमशा
ग्यटेुनटॅग नावाच्या येल लॉ स्कूलमधील माझ्या एका स्वयसेंवकाने पुढाकर घेतला. त्या सवार्ंनी
एकेका कायदेिवषयक शोधपितर्केमधील एक एक अकं घेऊन त्यातील फेडरल कमर्चार्यांनी
िलिहले असण्याची शक्यता असलेल्या लेखांचे एक्सेलमध्ये तके्त बनवले.

िवद्यापीठांच्या स्तरावरील कायद्यांचा आढावा घेणार्या शोधपितर्कांच्या िशवाय
कायद्यासंबधंीच्या पर्काशनाबाबतची सवार्त शक्तीशाली संस्था म्ह्णजे अमेिरकन बार
असोिसएशन. हे काम मी स्वत:च करायचे ठरवले, िनरिनराळ्या काही डझन पर्काशनांमधील
अनेक दशकांमधील लेख मी हाती तपासले. मला 552 लेख असे िमळाले की जे फेडरल
पातळीवरील सरकारी कमर्चार्यांनी त्यांच्या कामकाजाच्या कर्मात िलिहले असण्याची शक्यता
िदसत होती.

याचे उदाहरण म्हणजे फेडरल पातळीवरील व्यापार आयोगाच्या आयकु्तांनी येत्या वषार्त त्यांच्या
संस्थेचे िनयमन कायर् कसे चालेल आिण त्यात काय सुधारणा होतील याबद्दल मािहती
मके्तदारी-िवरोधी बारला देणारा एक लेख होता. दसुर ेउदाहरण असे होते की सनै्यामधील
अिधकार्यांना सािहत्य िमळवण्यासाठी असलेल्या कायद्याच्या बद्दलची उच्च पदवी
िमळवण्यासाठी त्यांच्या कामाच्या कालावधीत शोधपितर्केसाठी एक लेख िलहावा लागत असे.
यांपकैी कुठल्याही बाबतीत तो लेख सरकारच्या कामकाजाचा भाग आहे याचा िनदेर्श नव्हता.

सवर्साधारण िवद्वत्क्षेतर्ातील सािहत्य आिण कायदेशीर सािहत्य यांचा शोध घेणे आिण भक्कम
पुरावा उभा करणे या व्यितिरक्त अिधक खोलात कायदेिवषयक सािहत्यामध्ये खोलवर बुडी
मारून, सरकारी कामकाजाबद्दलची ही कलमेकशी िनमार्ण झाली आिण न्यायालयांनी त्याचा
अथर् कसकसा लावला याचा मी शोध घेत होतो. मला 1895च्या िपर्ंिटंग अ◌ॅक्ट या
पर्काशनाबाबतच्या कायद्यात या िनयमाचा मूळ स्तर्ोत आढळला. एका िसनेटरने राष्टर् ाध्यक्षांच्या
लेखांचे संकलन करून त्याच्यावर कॉपीराइट सांिगतला होता व त्यावरून बराच वादिववाद
झाला होता. . मी त्यानतंर या कायद्याच्या वधैािनक व न्यायालयीन इितहासाचा मागोवा घेतला.
िवधीव्यवस्थेत आिण कायद्याबाबतची ऐितहािसक वाटचाल दाखवून हा 1909 मध्ये कॉपीराइट
कायद्यात त्या कलमाचा समावेश झाला होता आिण न्यायालयांनी व त्यानतंरच्या कायद्यांनी
त्याचा वेळोवेळी अथर् लावला होता.
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मी बारकडमी बारकडेे जातो आिण मला बाह जातो आिण मला बाहेेरचा रस्ता दाखवला जातोरचा रस्ता दाखवला जातो

मी या पर्श्नाला वाचा कशी फोडायची या बद्दलची व्यूह रचना करून ठेवली होती. त्या
व्यूहरचनेत असे होते की अमेिरकन बार असोिसएशनच्या (एबीए) पर्ितिनधींनींसमोर तसा ठराव
आणायचा. तसे करण्यासाठी जो माणूस ठराव सादर करतो तो वकील असावा लागतो. माझ्या
संचालक मडंळातील दोन लोक हे एबीए चे सभासद आहेत. आिण माझा िवचार असा होता की
मी त्यांच्या सोबत लेख िलहून सह-लेखक म्हणून हे पर्श्न मांडेन आिण मग आम्ही एबीएच्या
पर्ितिनधींसमोर ठरावाचा पर्स्ताव मांडू की आपण सवार्ंनी कॉपीराइट कायद्यातील तरतुदींनुसार
काम करावे. तरतुदींना अनुसरायचे. हा एक साधा बुद्धीला पटणारा पर्स्ताव वाटला होता.

मी वकील नसूनही 2016 मध्ये मला सभेस हजर राहून मांडणी करण्याचा िवशेष अिधकार
िमळाल्याने पर्ितिनधींच्या समोर माझे म्हणणे मला मांडता आले होते. त्या वषीर्चा मुद्दा होता
संदिभर्त असल्यामुळे फेडरल कायद्यात समािवष्ट झालेल्या मानकांची उपलब्धता आिण एबीएने
या समस्येला एक उत्तर म्हणून पर्स्ताव मांडला होता की लोकांना फेडरल कायदे मुक्तपणे
उपलब्ध असावेत पण फक्त वाचण्यासाठी. याचा अथर् असा होत होता की उपयोगी स्वरूपात
कायदा उपलब्ध व्हायचा असेल्तर तो अजूनही पसेै देऊनच िमळाला असता. या पद्धतीनुसार
खाजगी संस्थेच्या परवानगी िशवाय आिण त्यांना पसेै िदल्यािशवाय हा कायदा वापरण्याची मुभा
नव्हती. मी या ठरावाचा िवरोध केला. आिण मानकांच्या संस्थांनी देखील िवरोध केला कारण
त्यांचा मुळात मानके मोफत उपलब्ध करून देण्यालाच िवरोध होता. आम्ही दोन्ही बाजंूनी
िवरोध नोंदवल्यामुळे ज्यांनी हा ठराव मांडला होता त्यांना वाटले त्यांनी सॉलोमन राजाने
मुलाचे तुकडे करायला सांिगतले होते तसे एक मोठे काम केले होते. त्यांनी माझा कठोर िवरोध
बाजूला सारून ठराव पास केला. पण त्यांनी मला माझे िवचार मांडायची संधी तरी िदली होती.

माझा यामागचा िवचार असा होता की त्या िठकाणी जरी कायदा पर्कािशत करण्याच्या चौकटीत
या पर्श्नावर घमासान चचार् झाली असती तरी ितचा िवद्वत्के्षतर्ातील ज्ञान आिण िशक्षण
यांच्यावरील व्यापक पिरणाम लक्षात घेऊन कदािचत एबीएने या ठरावाकडे अमेिरकेच्या
कॉपीराइट कायद्याच्या तरतूदींनुसार चालण्याच्या बाजूने भूिमका घेण्याची एक संधी म्हणून
पािहले असते.

मी सार्या वसंताच्या काळात अमेिरकन सरकारच्या कामकाजाच्या पर्काशनाबद्दलचा 15
पानांचा (जास्तीत जास्त तेवढ्याच पानांची परवानगी होती) आिण 69 तळटीपा असलेला
िवद्वत्तापूणर् लेख िलिहला होता. या लेखात आम्ही केलेल्या तपासणीचा अहवाल होता आिण
कायदा कसा बनला आिण कायद्याची अमंलबजावणी कशी होत गेली या बद्दल मांडणी केली
होती. ठराव अगदी साधा होता ज्यामध्ये हे नमूद केले होते की एखाद्या कमर्चार्याने◌् त्याच्या
कामकाजाच्या दरम्यान जर लेख िलिहला तर तो लेख त्याने सरकारी पर्काशनांच्या कायार्लयात
जमा करावा. खर ेतर सरकार छापत असलेल्या पर्काशनांसाठी ही पूवर् अट होतीच आिण आम्ही
फक्त ती शोधपितर्कांमधील लेखांच्या बाबतीत लागू करू पाहत होतो.

ठरावातील दसुरा पर्स्ताव असा होता की पर्काशकांनी (यामध्ये एबीएचा देखील समावेश होता)
यांनी अशा पर्काशनांवर सरकारी कामकाजाच्या दरम्यानचे पर्काशन अशी नीट नोंद घेऊन त्या
पर्काशनाचा कोणत्या भागाला कायद्यानुसार कॉपीराइट तरतुदी लागू होत नाहीत त्यांचाही
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िनदेर्श करावा. खर ेतर ही अगोदरच कायद्यानुसार आवश्यक गोष्ट होती आिण आम्ही काही
मूलभूतरीत्या वेगळे िकंवा नािवन्यपूणर् असे काही मागत नव्हतो. बर,े िशवाय हा ठराव फक्त
इथून पुढील कालात पर्िसद्ध होणार्या लेखांबद्दल होता आिण या आधी चुकीच्या पद्धतीने
पर्कािशत झालेल्या असंख्य लेखांमध्ये सुधारणा करण्याचा इथे पर्श्नच नव्हता.

माझा ठराव हा िनयम व कायर्कर्म सिमतीला सादर झाला आिण त्यांच्या काटेकोर िनयमांच्या
चौकटीत बसण्यासाठी मला अनेक बदल करणे भाग पडले. उदाहरणाथर् मी एबीएचा सहयोगी
सभासद आहे पण सभेसमोर ठराव मांडायचा अिधकार हा फक्त पूणर् सभासदांना असतो. मी
वकीली केली नसल्याने मी पूणर् सभासद होऊ शकत नव्हतो. मी सुरुवातीला स्वतःला एकमेव
लेखक असल्याचे दाखवले, खरतेर मीच एकमेव लेखक होतोही. पण ते नाकारले गेल्यावर मी
माझ्या संचालक मडंळाच्या दोन वकील सदस्यांची सहलेखक म्हणून नावे टाकली पण ते
देखील नाकारले गेले. जेव्हा माझे नावच पूणर् काढून टाकले गेले तेव्हाच त्या लेखाला मान्यता
िमळाली. अखेर माझा ठराव हा िवचाराथर् ठेवण्याचा िनणर्य घेतला गेला आिण तो ऑगस्ट्च्या
मध्यावर होणार्या न्यूयॉकर् च्या वािषर्क सभेमध्ये मांडण्यासाठी कायर्कर्मपितर्केवर घेतला गेला.

एबीएच्या कामाची पद्धत अशी आहे की त्यांचे अनेक िवभाग आहेत आिण पर्त्येक िवभागाला
त्याचे स्वतःचे पर्ितिनधीं, पदािधकारी, सिमत्या, आिण िनयम आहेत. त्यांतील नोकरशाही
आिण िनयमावल्यांची व्याप्ती कुणावरही छाप पाडेल अशी आहे. सवर्साधारणपणे, सभेसमोर
येणारा ठराव एका िवभागातफेर्  दाखल केला जातो. सभासद व्यक्तीगत स्वरूपातही ठराव दाखल
करू शकतात पण हे क्विचतच घडते. एका िवभागाने ठराव दाखल केला की तो अनुमोदनासाठी
सवर् िवभागांकडे पाठवला जातो आिण आणखी पाठीराखे िमळवण्याचा पर्यत्न केला जातो.
एबीएच्या संस्कृतीमध्ये एखादा ठराव साधारणत: अनेक िवभागांच्या अनुमोदनासह दाखल केला
जातो आिण बहुतेक ठराव िबनिवरोध मान्य केले जातात.

माझा ठराव हा मे मध्ये दाखल केला गेला होता. पण तीन मिहने मला कोणच्याही िवभागाकडून
काहीच कळवले गेले नाही. मी बौिद्ध संपत्ती, मके्तदारी िवरोध, िवज्ञान आिण ततंर्ज्ञान अशा
िवषयांवरील अनेक िवभागांच्या अध्यक्षांना आिण पर्ितिनधींना भेटलो ठरावाबाबत त्यांचे काही
पर्श्न असतील तर त्यावर चचार् करण्याची तयारी देखील दाखवली. कोणी माझ्याशी बोलायलाच
तयार नव्हते.

माझ्याशी कोणी बोलत नसले तरी नतंर असे आढळून आले की याबद्दल खूप काही बोलले
जात होते. मी न्यूयॉकर् च्या सभेसाठी जाण्याच्या एक आठवडा पूवीर् मला तातडीचा िनरोप आला
की ठरावाच्या संदभार्त माझ्याशी फोनवर बोलण्याची िनतांत गरज आहे. मला असेही सांगण्यात
आले की हा फोन मी एकट्याने घेऊ नये व ज्याचे नाव अिधकृत रीत्या ठरावावर नोंदले गेले
आहे असा एक एबीएचा पूणर् सभासद कॉल घेण्यासाठी उपिस्थत असायला हवा. उघड होते की
माझ्याशी बोलायला वयस्काच्या देखरखेीची आवश्यकता होती.

आम्ही तो कॉल केला. तो एक तास चालला. तो फारसा चांगला नव्हता. आमच्या मूळ
संस्थापकांपकैी एक आिण आमचा संचालक मडंळ सदस्य आिण एबीए सभासद िटम स्टॅनले
आिण येल लॉ स्कूलचा स्वयसेंवक िमशा ग्यूटेटॅग माझ्या सोबत होते. दसुर्या बाजूला होते
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एबीएच्या बौिद्धक संपत्ती अिधकार, मके्तदारी िवरोध, िवज्ञान आणी ततंर्ज्ञान व इतर
िवभागांतील आठ संतप्त एबीए सदस्य व पर्ितिनधी..

त्यांची भूिमका स्पष्ट होती. आम्ही तो ठराव मागे घ्यावा नाहीतर आम्हाला संपूणर् बारच्या
संतापाला सामोर ेजावे लागेल. मके्तदारी िवरोध िवभागाच्या पर्ितिनधीने म्हटले की त्यांच्या
जनर्लमधले मी उद्घतृ केलेले 75 लेख त्यांनी पािहले आिण ते असे शपथपूवर्क सांगू शकतात
की त्यातील एकही लेख हा त्या कमर्चार्यांनी स्वतःच्या वेळेत िलिहला होता. आिण म्हणून तो
सरकारच्या कामकाजाच्या अख्त्यारीतला लेख नव्हता. त्यातला एकूण एक लेख हा खाजगी
मालमत्ता आहे या कल्पनेबद्दल मी अिवश्वास दशर्वला पण तो त्यावर ठाम होता. त्या लेखांतील
मोजून 17 लेख हे फेडरल टर् ेड किमशनच्या आयकु्तांनी पदावर असताना िलिहले होते हे मला
चांगले आठवत होते. आिण मला आश्चयर् याचे वाटत होते की फेडरल टर् ेड किमशनच्या
पदिसद्ध अिधकार्याने आयोगाच्या िनयमांच्या अमंलबजावणीतील अगर्कर्मांची बारला िदलेली
मािहती ही "कामकाजाच्या दरम्यान" केलेली कृती कशी नसू शकते.

िवज्ञान िवभागातील स्तर्ी सदस्यांनी सांिगतले की मी जर ठराव सभेसमोर आणला तर ते माझ्या
िहतसंबधंांतील अतंिवर्रोधाबद्दल आवाज उठवतील. माझा थोडासा आ झाला आिण मी
िवचारले हे कशा पर्कारचे अतंिवर्रोध आहेत बर.े त्या म्हणाल्या की मी माझी सवर् कारकीदर् ही
सरकारी मािहती उपलब्ध करून देण्यासाठी घालवली आहे, िशवाय माझ्यात आिण जॉिजर्यात
कायदेशीर िववाद चालू आहे त्यामुळे माझा या ठरावात खाजगी िहतसनबधं गंुतला आहे व तो
मी स्पष्ट केलेला नाही. त्यांचा सूर खरचे फर घाणेरडा व घृणेचा होता व त्यांनी नक्कीच
सभेतही तो लावून धरला असता.

बौिद्धक संपत्ती अिधकार िवभागाच्या पर्ितिनघींनी तर कमालच केली. ते म्हणाले की मला
समजलेला कायदा अत्यतं चुकीचा आहे. कदािचत कमर्चार्यांनी िलिहलेले शब्द हे सरकारचे
कामकाज मानता येतील पण एकदा त्यांची फॉन्ट िनवडून अक्षरजुळणी झाली, त्यांची पाने बनून
त्यांना कर्मांक आले की त्या कदािचत पूवीर् सावर्जिनक संपत्तीच्या गाभ्याभोवती पर्काशकाच्या
कॉपीराइटचा एक थर िनमार्ण होतो. अिधकार िमळतो आिण ते सावर्जिनक जगात राहू शकत
नाही. आिण आता ते लोकांना उपलब्ध करून देणे म्ह्णजे पर्काशकाच्या कॉपीराइटचे उल्लंघन
आहे. मला वाटते की असे म्हणणे वेडेपणाचे आहे आिण अमेिरकेच्या कॉपीराइटचा कायद्यात न
बसणा र ेआहे. फॉन्ट्च्या िनवडीत आिण पानांच्या रचनेसाठी कॉपीराइटचा पर्श्नच येत नाही.
त्या लेखाचा पर्त्यक्षातला सह-लेखक असेल त्यालाच फक्त कॉपीराइटचा हक्क पोचतो.

आता, मी माझ्या मांडणीत कायद्याबद्दलची जी चचार् केली होती ती माझ्या मनची नव्हती.
खोलात जावून केलेल्या संशोधनावर ती आधारलेली होती आिण या पर्कल्पासाठी माझ्या
सल्लागार मडंळावर िनवडलेल्या मान्यवर कॉपीराइट तज्ज्ञांनी ती तपासलेली होती. माझी खातर्ी
होती की आमची कायद्याची समज बरोबर च आहे. आम्ही आमच्या मनचे काही मांडत नव्हतो
आिण धूळफेकही करत नव्हतो.

हे स्पष्ट होते की ते आमच्यावर सभेमध्ये ते शक्य तेवढा िचखलफेक करणार आहेत. मला तेही
चालले असते पण गोष्ट आणखीच वाईट होती. त्यांनी मला सांिगतले की आठ िवभागांनी
अगोदरच आपल्या पर्ितिनधींना या ठरावाला िवरोध करण्याचे आदेश िदलेले आहेत, त्यामुळे
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सभेत मी कशी आिण िकती मुद्दे सूद मांडणी करतो याला काहीच अथर् नव्हता कारण मते
आधीच िफरवली गेली होती. मला असे वाटत होते की त्यांची पर्त्येक गोष्ट ही चुकीची होती पण
त्यांचे हे म्हणणे मला नक्कीच पटले होते की जर आम्ही तो ठराव मांडायची िहमंत दाखवली
तर आमची त्या सभेत कत्तल केली जाईल. मला यामध्ये िजकंण्याची काडीचीही शक्यता
िदसत नव्हती म्हणून अखेर मी माझी न्यूयॉकर् ची टर् ीप िनघण्याच्या िनयोिजत वेळेच्या दोन
िदवस आधी रद्द करून टाकली.

आिथआिथर्र्क चणचण पुन्हा एकदा डोकक चणचण पुन्हा एकदा डोकेे वर काढत वर काढतेे

मी पर्ितिनधी सभेत कत्तल होणार असती तरी बाजू मांडायला गेलोही असतो, पण माझ्यासमोर
दसुरा एक पर्श्न उभा रािहला. मी आमचे 2.50 लाख डॉलर फार जपून वापरत होतो. त्यातली
फक्त 2/3 रक्कम मी खचर् केली होती. माझा िवचार असा होता या िमटंीग नतंर खचर् वाढवावा
आिण तो कसा व िकती वाढवायचा हे त्या एबीए िमटंीग मध्ये काय झाले त्यावर ठरवायचे.
जूनच्या सुरुवातीलाच मी कामाचा अहवाल पाठ्वला होता. आमचा दसुरा हप्ता 31 जुललैा
यायला हवा होता. आमचा अहवाल िदल्यानतंर देखील मला आमच्या पर्कल्प संयोजकांकडून
काहीच कळले नव्हते िकंवा फाउंडेशनच्या अनुदान हाताळणार्या कमर्चार्यांकडूनही काही
कळले नव्हते. म्हणून मी चौकशी केली होती की अहवाल बरोबर आहे ना, सगळे काही
ठरल्यानुसार होत आहे ना? सगळे चांगले िदसते आहे असेच ऐकायला िमळत होते.

जुल ै31 जवळ आली तसे मी बॅक खाते वारवंार पाहू लागलो पण रक्कम काही जमा झाली
नव्हती. त्यांनी िनिश्चत केलेल्या तारखेच्या दोन िदवस अगोदर मला एक िलिखत सूचना
िमळाली की ते पसेै देणार नाहीत. त्याचे कारण हे िदले होते की आम्ही अनुदानाचा योग्य
उपयोग केला नव्हता कारण आम्ही अनुदानातील पुरसेा पसैा खचर् केला नव्हता. मला सिवस्तर
अदंाजपतर्क अजून द्यायचे होते. ठरवलेल्या उिद्दष्टांमध्ये कोणते बदल झाले आिण महत्त्वाचे
म्हणजे या पुढे आम्ही कुठल्या गोष्टींवर िकती पसैा खचर् करणार आहोत याचा तपशील त्या
अदंाजपतर्कात आला असता. आमचे भिवष्यातील आराखडे पुरसेे सिवस्तर सादर केले होते वा
नाही हे कळायला काही मागर् नव्हता आिण दसुरा हप्ता िमळेल की नाही हे कळत नव्हते.
दसुर्या शब्दात सांगायचे तर आम्ही झालेल्या कामाचा अहवाल देण्याच्या पद्धतीवरून पुढील
कामाच्या आगाऊ परवानगीच्या पद्धतीवर आलेलो होतो व पिरणामतः आमची संस्था
कोलमडली होती.

मी एक मध्यममागर् सुचवला. तो म्ह्णजे हा अनुदान पर्कल्प गंुडाळावा आिण आपापल्या मागार्ने
जावे. मी हातात उरलेला पसैा माझ्याकडेच ठेवीन आिण 2.50 लाख डॉलर कसे खचर् झाले
त्याचा िहशोब देईन. आिण ते पुढील अनुदान देण्याचे थांबवतील. अनुदानाचे उरलेले 6.50
लाख डॉलर ते त्यांच्याकडेच ठेवतील. आमचे काही खरचे चांगले जमत नव्हते. फाउंडशनने ते
दसुर्या कुठल्या तरी मोठ्या, सातत्याने िटकाऊ काम करणार्या, िस्थर महसूल िमळवून
देणार्या आिण व्यावसाियक िवकास अिधकारी असणार्या संस्थेला अनुदान िदले तर ते जास्त
चांगले झाले असते.
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माझ्या सारख्य िवनाफायदा काम करणार्या संस्थांना फाउंडेशनसारख्या संस्थांसोबत काम
करणे नेहमीच कठीण जाते. पर्त्यक्ष व्यवहारावर भर देणार्या इटंरनेट संस्थांमधल्या मला
समकक्ष सहकार्यांबरोबर मी अनेकदा संवाद केला आहे आिण उिद्दष्टांसाठी पसेै उभे करण्याचा
झगडा कधीच न संपणारा आहे असे आढळले आहे. खूपशी फाउंडेअशन्स त्यांच्या
कायर्कर्मपितर्केवर असलेल्या िकंवा त्यांच्या भव्य योजनांना पसेै पुरवण्यास तत्पर असतात,
म्हणजे कायर्कर्म अिधकार्याच्या डोक्यात असलेली एखादी कायर्शाळा िकंवा त्यांना पािहजे
असलेले एखादे सॉफ्टवेअर. पण तुम्ही जर या मडंळींकडे गेलात आिण तुम्ही काय करत
आहात ते सांिगतले तर ते अशावेळी म्ह्णतात "आम्हाला काहीतरी नवे करणार्याला पसेै द्यायचे
आहेत, चालू कामासाठी आम्ही अनुदान देत नाही."

सवार्ना "नवे" काम करायचे वेड असते तेव्हा एखाद्या दीघर् पल्ल्याच्या कठीण आिण िविशष्ट
कामाचे लक्ष्य समोर ठेऊन काम करणार्यांना फार जड जाते. हा पर्श्न फक्त िवना नफा काम
करणार्या संस्थांचा नाही. माझे िमतर् िसलीकॉन व्हलॅी मध्ये नवे काम उभे करणार्या
कंपनीतल्या माझ्या िमतर्ांना त्यांच्या गंुतवणूकदारांकडून असेच अनुभव येतात. त्यांना त्यांच्या
कंपनीत नव्या नव्या कल्पना घेऊन खेळायचे असते. आधीपासून काम करत असलेली माणसे
आिण त्यांचे चालू असलेले काम यासाठी पसेै देणे त्यांना आवडत नाही. त्या सवार्ना खरखेरुे
काम करणार्या घोड्यापेक्षा चमकदार काल्पिनक जनावर ेजास्त जवळची वाटतात.

"पिब्लक िरसोसर्"चे नशीब चांगले रािहले आहे. आम्हाला दोन िठकाणाहून पसेै िमळाले आहेत.
पर्थम म्हणजे िबर्टनमधील "अकार्िडया" आिण ही िलस्बेट रॉिझगं आिण पीटर बिल्ड्वन यांची
सेवाभावी संस्था यांसारख्या दीघर्पल्ल्याचा िवचार करणार्या काही फाउंडेशन्सनी
आम्हालावषार्नुवषेर् साथ िदली आहे. "ओिमद्यार नेट्वकर् " कडून आम्हाला सुरुवातीलाच मदत
िमळाली आिण जेव्हा गूगलने त्यांच्या 10 वषार्च्या पूतीर्साठी "जग बदलणार्या कल्पनांसाठी"
पांच वीस-वीस लाख डॉलरची बिक्षसे िदली तेव्हा त्यापकैी एक बक्षीस आम्हाला िमळाले.

आमचा पशैाचा दसुरा स्तर्ोत म्हणजे ज्या लोकांनी िसिलकॉन व्हलॅीमध्ये काम करून पसेै
िमळवले होते आिण त्यांना त्याची थोडीफार परतफेड करायची होती असे लोक, ज्यांना मी
फार वषार्ंपासून ओळखत होतो. उदाहरणाथर्, अलेक्झांडर मॅकिगिलव्हर ेहे सुरुवातीच्या काळात
गूगलमध्ये वकील होते आिण नतंर ट्वीटर मध्ये जनरल काऊन्सेल झाले. त्यांनी ट्वीटर सोडले
आिण ते अमेिरकेचे उपमुख्य ततंर्ज्ञान अिधकारी झाले आिण त्यांची सरकारी नोकरी सुरू
होण्यापूवीर् त्यांनी आपल्या सेवाभावी फंडची व्यवस्था बघणार्यांना मला दहा हजार डॉलसर्चा
चेक पाठवायला सांिगतला. नतंर ओबामा यांचे व्यवस्थापन सोडताना त्यांनी आम्हाला तसाच
आणखी एक चेक पाठवला.

तसेच अमेिरकेचे माजी सहाय्यक अ◌ॅटनीर् जनरल, िगल एलबाझ आिण त्यांची पत्नी एिलसा
आम्हाला सुरवातीपासून दरवषीर् मदत करतात. त्यानतंर िगलची कंपनी गूगलने आयपीओच्या
आधी िवकत घेतली आिण त्यांनी िमळालेला फायदा महत्वाच्या ना नफा िमळवणार्या िविवध
संस्थांना सढळ हाताने िदला.

आमचे पर्ितिनिधत्व करत असलेल्या 9 वकील कपन्या, आमचे कंतर्ाटदार आिण आमचे
संचालक मडंळ यांच्या बरोबरीने त्यांचीही नावे मी "पिब्लक िरसोसर्"च्या मािहती पानावर
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टाकली आहेत. आमची संस्था इतर सरकारी िकंवा सावर्जिनक संस्था सारखी ना नफा तत्त्वावर
चालणारी असल्यामुळे आम्ही कोण आहोत आिण आम्हाला आिथर्क मदत कोठून िमळते या
बद्दल पूणर्त: पारदशर्क असणे हे आपले कतर्व्य आहे असे मला वाटते आिण मी जे म्हणतो
त्यापर्माणे मी चालतो. आमचे िहतसंबधंांमधले अतंिवर्रोध, "िव्हसलब्लोअर", िनधीचा
िविनयोग, िवित्तय िनयतंर्ण, आिण इतर कॉपोर्रटे धोरणे यांबद्दलचे िनयम खूप कडक व काटेकोर
आहेत आिण त्याबद्दल ना-नफा संस्थांची तपासणी करणार्या गाईडस्टार या संस्थेकडून
आम्हाला सोन्याचा िशक्काही िमळाला आहे.

अशा पर्कारची सढळ मदत असून सुद्धा आिथर्क टंचाई नेहमीच असते. 2016 मध्ये
कंतर्ाटदारांचे पसेै देण्यासाठी 12 मिहन्यातले 8 मिहने मी िवना पसैा काम केले. 2017मध्ये
पगार पुन्हा घ्यायला लागल्यावर चांगले वाटले पण जेव्हा फाउंडेशनने अगं काढून घेतले तेव्हा
मी परत आमच्या पगार काढणार्या कंपनीला सांिगतले की िडंसेबर पासून माझा पगार पुन्हा बदं
असणार आहे.

मी जास्त पगारदार नोकर ठेवत नाही (खर ेम्हणजे मीच फक्त तसा पगारदार नोकर आहे)
कारण आिथर्क िनधी नेहमीच अिनयिमत असतो आिण आमचे आवश्यक नेहमीचे खचर् कमी
ठेवला तरच आम्ही दषु्काळात पण तगून राहतो.

पण एवढे मातर् िबनचूक लक्षात घ्या, तसा मी एकटा पगारदार नोकर असलो तरी "पिब्लक
िरसोसर्" ही देवाशपथ खरीखरुी, पर्मािणत सेवाभावी ससै्था आहे, ती एखाद्या कंपनीच्या
स्तरावर काम करते, आिण लाखो लोकांना सेवा पुरवते. आम्हाला नेहमीच मान्यवरांचे संचालक
मडंळ लाभले, त्याने खूप मदत केली आहे, आमचे कंतर्ाटदार या व्यवसायातल्या सवार्ंत
चांगल्या कंतर्ाटदारांपकैी आहेत, इटंरनेटवर माझी मुळे खोलवर रूतलेली असल्यामुळे
िसलीकॉन व्हलॅी मधील कुठल्याही स्टाटर्-अप कंपनीला हेवा वाटावा इतका होिस्टंग,
कायार्लये आिण इतर सुिवधांचा लाभ घेऊ शकलेलो आहे.

जेव्हा आम्हाला मोठ्या रक्कमेचे अनुदान िमळते त्यावेळी जास्त कामर्चारी कामावर घेण्याच्या
ऐवजी मी ते पसेै भांडवली खचार्साठी वापरतो. उदाहरणाथर् अमेिरकन अपीलांच्या
न्यायालयामध्ये व्यक्त झालेल्या मतांबद्दलचे 6 लाख डॉलर गर्ंथ िवकत घेतले, िकंवा 2.5 लाख
हे सुरक्षा मानके िवकत घेण्यासाठी वापरले, 3 लाख डॉलर हे इटंरनेट आकार्इव्हकडून 1891
मध्ये अमेिरकन अपील कोटार्चे नववे सिकर् ट जेव्हा पर्स्थािपत झाले तेव्हापासूनच्या
कामकाजाची 35 लाख पाने स्कॅन करून घेण्यासाठी खचर् केले.

मी मुदर्ण का करतोमी मुदर्ण का करतो

अनेक लोकांनी मला सांिगतले की मी "िककस्टाटर्र" सारख्या "कर्ाउडसोिसर्ंग" मचंावरून
सवर्साधारण लोकांना आवाहन करून पसेै िमळवावे. मी काही वेळा तसे करायचा पर्यत्न केला
आहे. पण मला त्यामध्ये यश िमळालेले नाही. तुम्ही जेव्हा लोकांना एखादे नवीन कोर ेहाड्वेर्अर
देणार असता िकंवा एखादे पुस्तक िकंवा इतरतर् कोठेही उपलब्ध न होणारी एखादी ठोस गोष्ट
लोकांना देत असता तेव्हा िककस्टाटर्र सारखा मचं चांगला ठरतो. पण एखाद्या चांगल्या
मोिहमेसाठी त्यातून मदत होणे कठीण असते, तुम्ही उत्तेजनाथर् पुस्तके देत असलात तरीही.
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मी सुट्टीच्या काळात लोकांना छोट्या रकमेच्या आिथर्क मदतीसाठी िवनतंी करूनही पािहली
आहे. पण खर ेसांगायचे झाले तर लोकांना असे पसेै देण्यासाठी इतर अनेक योग्य िठकाणे
आहेत. आिण मी लोकांना वयैिक्तक मदत द्यायची असेल तर त्यांनाच मदत करण्याचा सल्ला
देईन. उदाहरणाथर् नेटवकर् चे काम करणार्या एफएफ सारख्या संस्था िकंवा इटंरनेट आकार्इव्ह
जे खूप सार्यालोकांपयर्ंत पोचते िकंवा "खर ेखरु ेकाम करणार्या" अन्न बॅन्का, आपत्कालीन
साहाय्य देणार्या अथवा अन्य सेवाभावी संस्था िकंवा मोिहमा.

कर्ाउडसोिसर्ंग पद्धतीने लोकांना आवाहन करून साहाय्य मागण्याच्या मोिहमा, मग त्या आिथर्क
मदत उभी करण्याच्या असोत िकंवा "पेसर"ची फी अशा एखाद्या पर्श्नाकडे लोकांचे लक्ष
वेधण्यासाठी असोत, त्या चालवणे मोठे कष्टाचे काम असते. माझा अनुभव असा आहे की
तेवढेच शर्म माझ्या मुदर्णाच्या कामात घालणे माझ्यासाठी जास्त कायर्क्षम ठरते. कारण ते
सवर्साधारण आवाहन करण्याऐवजी नेमके लक्ष्य समोर ठेवते. उदाहरणाथर् आम्ही भारतामधील
इमारतीचे कोड हे एचटीएमएल मध्ये जेव्हा खूप चांगली िचतर्े वापरून पुन्हा िलिहले तेव्हा मी
त्याचे संुदर कव्हर जॅकेट असलेले पुठ्ठ्याच्या कव्हरचे 2-खडंातले गर्ंथ छापले, त्यामध्ये
चांगली िचतर्े व आकृत्या टाकल्या, मध्ये मध्ये भारतातील जुन्या इमारतींची िचतर्े टाकली. ते
पॉइटं बी स्टुिडयोने िडझाइन केले आिण मी फक्त डझनभरच पर्ती काढल्या पण त्या पर्ेक्षणीय
होत्या.

मी जे काम करत होतो त्यात िकती मोठ्या शक्यता आहेत हे दाखवण्यासािठ त्या पर्ती या सॅम
िपतर्ोदा आिण ब्यरुो ऑफ इिंडयन स्टॅन्डड्सर् सारख्या लोकांना पाठवल्या. मला त्यांना हे
दाखवायचे होते की मी माझे काम िकती गभंीरतेने करत आहे आिण माझे शर्म खरखेरु ेआहेत
आिण या सार्या कामातून मोठ्या पर्माणावर सुधारणा पर्त्यक्षात येत आहेत.

त्याचपर्माणे, मी डेलावेयर कॉपोर्रटे कोडची एक अवधै आवृत्ती तयार केली, ज्याला सेकेर्टरी
ऑफ स्टेटच्या पर्वानगीिशवाय छपण्यासाठी तत्त्वतः कैदेची सजा होणे शक्य होते, तेव्हा
पर्श्नाकडे त्यांचे लक्ष आकिषर्त व्हावे म्हणून मी ते सेकेर्टरी ऑफ स्टेट आिण अ◌ॅटनीर् जनरल
यांचेकडेही पर्ती पाठवल्या.. नवीन अ◌ॅटनीर् जनरल बो िबडेन यांच्याशी एका िमतर्ामाफर् त
वयैिक्तक संपकर्  असूनही, त्यांच्याकडून त्यावर मला परत कसलाही पर्ितसाद िमळाला नाही.

भारतातील अितथी सन्मानाच्या एक पद्धतीपासून स्फूतीर् घेऊन मी बरीच घोषणापतर्े व भाषणे
छापली आहेत. भारतात पर्मुख पाहुण्यांना एक सुशोिभत केलेले पर्शस्ती पतर् छापून िदले जाते.
गांधीना भाषणाला गेल्यावर अशी खूप सारी पर्शस्ती पतर्के िमळाली होती. ही पर्शसंापतर्े ही
नटवलेली, कोरीवकाम केलेली, चौकटीत बसवलेली आिण ज्यांना द्यायची त्यांच्या विैशष्ट्यांचे
गुणगान करणारी असतात. मी जी थोडी पािहलेली आहेत ती फारच संुदर होती आिण मी अशी
पतर्े स्कॅन करून इटंरनेटवर टाकण्यासाठी कुठल्या सर्ोताकडून िमळतील ते मी डोळ्यात तेल
घालून पाहत असतो.

मी जेव्हा न्यायालयात अजर् करत नसतो तेव्हा मी माझा बराच वेळ हा गांधीची पोस्टसर्
छापण्यातही घालवला आहे आिण ती काही मी साबरमती आशर्माला िदली आिण काही मी
अमेिरकेतील माझ्या िविवध कामात मला मदत करणार्यांना िदली. मला गांधीची पोस्टकाडेर्,.
कायद्यांची रखेािचतर्े आिण इतर काही कलात्मक गोष्टी छापायलाही आवडते. आिण (सांगायचेच
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झाले तर) मी असे सांगू शकतो की मी इच्छेनुसार लेबले आिण पोस्टाची ितकीटे छापण्यात
चांगलाच हुशार आहे आिण पॅकेज तयार करण्यात माझा हात फार थोडे धरू शकतात.

मी असे नटवून सिवस्तर छापण्याचे काम करतो त्याचे एक कारण हे आहे की मला मुळात मुदर्ण
आवडते. पण हे मन लावून काम करण्याचे लक्षण देखील आहे. मी जेव्हा सरकारी मानके
मोकळी करण्यासाठी काम करत होतो. मी मोठ्या आकाराचे "पर्ोक्लेमेशन ऑफ पर्ॉमल्गेशन"
ची मोठ्या आकाराची पर्त 19"x22" लालभडक पािकटात घालून बुडबुडे असलेल्या
िलफाफ्यात जॉिजर्याच्या सभापतीना पाठवले. त्यांना काही ते फारसे आवडले नाही, पण त्यांना
माझे म्हणणे नक्कीच पोचले होते आिण मला खातर्ी होती की त्यांनी तोपयर्ंत हेही समजून घेतले
असणार की त्यांच्या कडून उत्तर िमळाले नाही तर िनघून जाणार्यांच्यातला मी नाही. तेच
घोषणापतर् मला मािहत असलेल्या वकीलाला पाठवले आिण त्याला एवढा आनदं झाला की
"पिब्लक िरसोसर्" वरील खटल्यासाठी मोफत काम करायचे त्यानी ठरवले.

अशा तर्हेने कष्ट घेऊन छापलेल्या वस्तू हातात िमळाल्यावर त्या लक्षात राहण्याची शक्यता
जास्त असते.: उच्चपदस्थ खाजगी िकंवा सरकारी अिधकारी मडंळींना एखादा िलफाफा नुसता
पोचवणे एवढ्याने ज्याला पाठवले तो त्याची दखल घेइल असे काही नसते. मला आशा असते
की माझी छपाई पाहून स्वीकार करणार्याला समजेल की मी बर्यापकैी वेळ व कष्ट घालून हा
दस्तऐवज बनवला आहे आिण त्यामुळे कदािचत दस्तऐवजावर िवचार करण्यात तो थोडा वेळ
घालेल.

काही लोकांना छापील पर्त अिजबात आवडत नाही िकंवा त्यांना मी काय म्हणतो ते आवडत
नसेल. जेव्हा मी मानकांच्या छापील पर्ती व त्याबद्दलचा अहवाल एका मोठ्या खोक्यात घातला
आिण त्यावर लाल, पांढर्या आिण िनळ्या िझरमळ्या अमेिरकेच्या झेंड्यासारख्या िदसतील
अशा िचकटवल्या तेव्हा अमेिरकन नॅशनल स्टॅडडर् इिस्टट्यटू यांना वाटले की मला वेड लागले
आहे. व्हाईट हाऊस मध्ये कॅस सनस्टाइन यांनी त्यांच्या कमर्चार्यांना सांिगतले की
पाठवणार्याला हे परत करा.आिण ते एका मोठ्या प्लास्टीक बॅगमधून ते परत आले.

याउलट मी व्हाईट हाऊस मधील जॉन पोडेस्टाचे सहाय्यक यांच्या कडून असे ऐकले की
माझ्याकडून येणार ेिलफाफे िकंवा पािकटे वेस्ट िवंगला घेऊन येताना पतर्े घेऊन येणार्या
कमर्चार्यांना खूप आनदं व्हायचा. अमेिरकेचे आिकर् िव्हस्ट यांना ते पॅकेज आवडले आिण त्यांनी
मला इमेल पाठवली "फारच उमदे पासर्ल आहे." कॉगर्ेसमन डॅरल इसा अमेिरकेच्या झेंड्याच्या
आकाराच्या िखरमळ्या पाहून उडालेच आिण त्याचा फोटो त्यांनी ट्वीट केला. फेडरल टर् ेड
आयोगाने जॉन लीबोिवट्झ यांनी मला नोट पाठवली की त्यांना पॅिकंग आवडले. आिण त्यांना
दपु्पट आश्चयर् याचे वाटले की बॉइगं-बॉइगं ने या लोक िपर्य ब्लॉग्ने या बद्दलची बातमी िदली
होती माझा कायद्यावरील िटप्पणीचा मसुदा त्यांनी छापला होता. आता हे कोणाला मािहत होते
की फेडरल टर् ेड आयोगाचे अध्यक्ष ब्लॉग देखील वाचत असतील?

(जवळ जवळ) सव(जवळ जवळ) सवर्र् मानवी ज्ञानाची उपलब्धता मानवी ज्ञानाची उपलब्धता

एकीकडे आटलेला िनधी आिण दसुरीकडे एबीएने केलेली गुडघा-मोड या दोन्हीमुळे सरकारी
कामकाजाच्या पर्काशनासंबधंीचा अहवाल िलहून गर्ंथालयांची फी आिण इटंरनेट आकार्इव्ह
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आिण अनेक पर्काशकांना तो पाठवून ते जे काही करत आहेत ते बेकायदेशीर आहे असे
कळवण्याचे काम करायला माझे मन अिजबातच राजी नव्हते. पण यािशवाय आणखीही एक
कारण होते ते म्हणजे मी माझी रणनीती बदलण्याचा िवचार करत होतो.

मी जेव्हा हे संशोधन हाती घेतले तेव्हा माझ्यासमोर तीन मोठे पर्श्न होते. पिहला म्हणजे या
पर्श्नाचे कायद्याच्या अगंाने िवश्लेषण करणे. ते मी पूणर् केले होते. दसुरा म्हणजे सरकारचे
कामकाज असलेली पर्काशने शोधून िनिश्चत करणे. इथेही, याबाबत आम्ही केलेल्या
िनदानाबद्दल आम्ही समाधानी होतो. ितसरी समस्या होती की शोधपितर्कांमधील त्या लेखांच्या
पर्ती िमळवणे. मला पर्थम असे वाटत होते की आम्हाला गर्ंथालये शोधपितर्केचे अकं घेऊन
जायची परवानगी देतील आिण नतंर इटंरनेट आकार्इव्ह त्याचे स्कॅन करले. आमच्या
अनुदानातील अदंाजपतर्कातील सवार्त मोठा िनधी गर्ंथालयांवर आिण इटंरनेट आकार्इव्हच्या या
पर्चंड कामावर खचर् होणार होता.

एक एक लेख ओढून काढायचा हे जरा िजकीरीचे काम वाटत होते. गर्ंथालये सहसा धोका
पत्करायला तयार नसतात पण दोन गर्ंथालयांनी त्यावर गभंीरपणे िवचार करायचे मान्य केले.
पण हे सवर् लेख डेटाबेसेसमध्ये समािवष्ट होते आिण इलेक्टर् ॉिनक माध्यमात उपलब्ध होते,
म्हणून स्कॅनचे काम हे तसे अनावश्यकच होते. कोणालाही सरळपणे पर्काशकांच्या
संकेतस्थळावर जाऊन लॉग-इन करता येत नाही. कारण कठोर कायदेशीर कलमे आिण
तांितर्क बधंनां मुळे ते कुलूपबदं करून ठेवलेले असते. हे िवद्वत्के्षतर्ातील संशोधन फक्त मयार्िदत
तर्हेनेच वापरता यावीत यासाठी ही बधंने असतात. .

एक तरूण कझाकस्तान मधील शास्तर्ज्ञ अलेक्झांडर् ा एलबािकयान यांना अशाच पर्कारची
अडचण आली होती जी जगभरच्या ितच्या समकक्ष शास्तर्ज्ञांना आिण सहकायार्ंना देखील आली
होती. ज्ञान हे कुलूपबदं केलेले होते, त्याचे वासाहतीकरण झालेले होते व त्यामुळे मूठभर शर्ीमतं
आिण झगमगीत िवद्यापीठांमधील शर्ीमतंांसाठी ते ज्ञान मुक्तपणे उपलब्ध होते पण बाकी जगावर
मातर् कडक बधंने होती. अलेक्झांडर् ाने यावर काहीतरी करायचे ठरवले आिण ितने "साय-हब"
या नावाची एक व्यवस्था उभी केली, जी रिशयात िस्थत होती आिण ितच्याद्वारे
शोधपितर्कांमधील 6.6 कोटी लेख उपलब्ध होऊ लागले.

सार्या जगातील ज्या शास्तर्ज्ञांना िवद्वत्के्षतर्ातील सािहत्य पूवीर् उपलब्ध नव्हते त्यांच्यासाठी
साय-हब कमालीचे उपयोगी ठरत आहे. 2017 मध्ये साय-हबच्या माध्यमातून सवार्त जास्त,
2.49 कोटी लेख चीन मधून डाउनलोड झाले. दसुरा कर्मांक होता भारताचा, िजथून 1.31
कोटी लेख डाउनलोड झाले. ितसरा देश होता अमेिरका िजथून 1.19 कोटी लेख उतरवले गेले.
हे सरळ सरळ या गोष्टीचे द्योतक होते की शास्तर्ीय सािहत्य िमळण्यावर सार्यांना जगभर केवढी
मोठी बधंने होती. बर्ाझील, इराण, इडंोनेिशया, रिशया, आिण मेिक्सको यांनी देखील या
डाटाबेसचा भरपूर उपयोग केला आहे.

पर्काशकांना हे िबलकुल पसंत पडलेले नाही आिण आपले भरमसाट भत्ते आिण वाममागीर्
िमळकतींचे रक्षण करण्यासाठी पूणर् शक्तीिनशी ते अलेक्झांडर् ावर तुटून पडले आहेत.
पर्काशकांना भरपाई द्यायला हवी आहे, पण कॉपीराइटचा अयोग्य व अस्थानी आगर्ह आिण
नको त्या कायदेशीर िहकमती यांमुळे त्यांची निैतक बाजू सध्या डळमळीत झाली आहे. त्यांनी
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ितच्यावर न्यूयॉकर्  मध्ये खटला भरला आिण ितच्या अनुपिस्थतीत लाखो डॉलरचे िनकालपतर्
िमळवले आिण न्यायालयातून ितच्या िवरोधात ितला ितची संकेतस्थानांची नावे व इटंरनेट सेवा
काढून घ्याव्यात वगरै ेसारखे आदेश िमळवले. आणखी बरचे खटले अजून देखील चालू आहेत.

मी अलेक्झाडर् ाला कधीच भेटलेलो नाही. माझे काही िमतर् ितला ओळखतात पण आमचा कधी
संपकर्  नाही. मी एकदा ितची यू ट्यबू वरची मुलाखत पािहली आहे. ती स्वतःचा आब चांगला
सांभाळून होती आिण खूप लहानही वाटत होती. आिण तेवढीच मोठ्या धीराचीही.

...

एिपर्लमध्ये मला पर्त्येकी आठ टेराबाइट क्षमता असलेल्या आठ िडस्क डर् ाइव्ह्ज िमळाल्या. त्या
सवर् िडस्कवर सार ेमानवी ज्ञान िकंवा िनदान त्याचा बहुतांश भाग होता.. हा साय-हबचा
मोठाच्या मोठा तुकडा होता. मी ती सारी मािहती दोन िडस्क रचनांवर हलवली. पर्त्येक
रचनेमध्ये आठ िडस्कस होत्या आिण त्या अशा तर्हेनेने बसवलेल्या होत्या की त्यातल्या
कुठल्याही दोन जरी खराब झाल्या तरी माझा डाटा सुरिक्षत राहील. ही पर्िकर्या करायला दोनेक
मिहने लागले. मी दोनेक मिहने तो डाटा तपासण्यासाठी घालवले. आिण मग मी त्या िडस्क
रचना माझ्या ऑिफसमधून दसुर्या एका िठकाणी हलवल्या.

सुरुवातीला हा डाटा तपासून पाहण्यामागे माझा हेतू माझ्या सरकारी कामकाजाच्या
पर्काशनाच्या पर्कल्पाचा भाग म्हणून होता. मी डाटाबेस कडे बदलण्याच्या हेतूने पाहत होतो की
या लेखांमधील कोणते लेख हे सावर्जिनक के्षतर्ात मोडतील आिण त्यातले जे भाग सावर्जिनक
के्षतर्ात टाकण्याजोगे असतील ते भाग वेगळे करून जास्तीत जास्त लोकांना उपलब्ध करून
देण्याचा माझा िवचार होता.

मला हे देखील महत्त्वाचे वाटत होते की लोकांना जे पटते त्याचा त्यांनी उभे राहून खबंीरपणे
पुरस्कार केलापािहजे. आिण म्हणून मी िट्वटर वर जाऊन सार्या जगाला मी काय केले आहे
आिण मी ते का करत आहे ते सांिगतले. हे सांगायची गरज होती. मी ती ट्वीट्स या पुस्तकात
पिरिशष्ट म्हणून टाकली आहेत.

मी स्वत:शी ठरवले होते की सरकारच्या कामकाजाच्या पर्काशनाबद्दलच्या संशोधनाचा अहवाल
मी िडसेंबरमध्ये िलहून काढीन, पण मी तसे केले नाही. त्याऐवजी मी गांधी स्कॅन वर काम
करत होतो आिण अनेक वषेर् माझ्या डोक्यात िपगंा घालत असलेल्या एका संजे्ञबद्दल िवचार
करत होतो.

ती संज्ञा म्हणजे "कोड स्वराज." मी या नावाकडे आलो तो रस्ता लांब आिण नागमोडी होता
आिण त्या रस्त्याच्या सुरवातीला वॉिशगं्टन डीसीची दलदल होती. मी चार वेळा वॉिशगं्टन
डीसी मध्ये रािहलो आहे आिण अशी एकूण 15 वषर् ितथे घालवली आहेत. मला हे शहर
आवडते पण मी ितथून माझी सुटका करून घेतो तेव्हा मातर् मला आनदं होतो. 2007 मध्ये मी
पुन्हा एकदा माझी सुटका करून घेतली होती.
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फफेेडिफ्लक्स, माझडिफ्लक्स, माझेे िसन िसनेेमात घालवलमात घालवलेेललेे िदवस िदवस

मी कायदा उपलब्ध करण्याचे काम करत असताना मी "पिब्लक िरसोसर्" संस्थेची स्थापना
केली. मी 1990 च्या दशकात कायद्याची पदवी घ्यायचे ठरवले होते पण ते फार कठीण वाटले
म्हणून मी पेटंट आिण एसइसीसारख्या मोठ्या डाटाबेसवर लक्ष केिन्दर्त केले. पण वॉिशगंटन
डीसी येथे जॉन पोडेस्टा बरोबर त्यांच्यासेंटर फॉर अमेरीकन पर्ोगर्ेस साठी काही वषेर् मुख्य
तांितर्क अिधकारी म्हणून काम केल्यानतंर मी जॉनला सांिगतले की की मला वाटते मी एखादी
लहानशी सेवाभावी ना नफा संस्था चालवली तर मी जास्त कायर्क्षम राहीन. मी कॅलोफोिनर्याला
परत आलो मी माझ्या िटम ओरलेी या िमतर्ाला िवचारले, की तो मला त्याच्या मुख्यालयात
ऑफीसची जागा भाड्याने देईल का आिण मी कामाला लागलो. ते वषर् होते 2007.

मी काय करत आहे ते पर्थम मला स्पष्ट नव्हते. मी माझा बराचसा वेळ हा िचतर्िफतींवर काम
करण्यात घालवला. मी स्वयसेंवकांना नॅशनल आकार्इव्हमध्ये पाठवून हजारो फेडरल
सरकारच्या िचतर्िफतीच्या पर्ती बनवल्या आिण आमच्या "फेडिफ्लक्स" कायर्कर्मांतगर्त
इटंरनेटवर टाकल्या. िशवाय आणखी िचतर्िफती िमळवण्यासाठी मी नॅशनल टेिक्नकल
इन्फमेर्शन सिव्हर्स बरोबर एक संयकु्त पर्कल्प उभा केला की त्यांनी मला व्हीएचएस, बीटाकॅम
आिण यमॅुिटक टेप वरील िचतर्िफती पाठवायच्या आिण मी त्या डीिजटाइझ करून िडस्क
डर् ाइव्हवर घालून परत द्यायच्या, आिण हे सवर् सरकारकडून कोणचाही मोबदला न घेता
करायचे. अगदी मोफत मदत.

मी हे सुरू केले आिण मला ओबामांनी नव्याने भरती केलेले एक संरक्षण खात्याचे उप सिचव
भेटले. सनै्याकडे िचतर्िफतींचा पर्चंड डाटाबेस आहे आिण त्यांच्याकडे अशी व्यवस्था आहे की
सेवेतील सदस्य त्यांच्यासाठी डीव्हीडी बनवून त्यांच्या कामाच्या जागी पाठवण्याची िवनतंी करू
शकत. यातील बर्याचशा िचतर्िफती या आता डीक्लािसफाय केलेल्या म्हणजे लोकांसाठी
खलु्या केलेल्या पर्िशक्षणाथर् बनवलेल्या िचतर्िफती आहेत आिण ऐितहािसक दस्तऐवज आहेत.
त्यामध्ये उड्डाणाच्या इितहासाच्या संुदर िचतर्िफती आहेत. मी त्याला 800 डीव्हीडी
पाठवायला लावल्या. त्यामध्ये काही जुन्या लष्करी िचतर्िफती होत्या जसे की "इलेक्टर् ीसीटी
कसे काम करते" ज्या यू ट्यबूवर खूप लोकिपर्य झाल्या आिण मला अजूनही सतत पर्ितिकर्या
येत असतात की त्यांच्या वगार्त सांगतात त्यापेक्षा या िचतर्िफती िवषय िकती तरी चांगला
समजावून सांगतात. सरते शेवटी, सवर् िमळून आम्ही 6,000 िचतर्िफती इटंरनेट आकार्इव्हवर
आिण यू ट्यबूवर टाकल्या आिण 7.23 कोटी पर्ेक्षकांनी त्या पािहल्या.

मी जेव्हा या सरकारी िचतर्िफती पोस्ट करायला सुरवात केली तेव्हा माझ्या यू ट्यबू चॅनलला
"कटेंट आयडी" जुळल्याच्या सूचना येऊ लागल्या. जेव्हा एखाद्या आशयाचा िनमार्ता आपल्या
स्वत:च्या िचतर्िफती अपलोड करतो तेव्हा जर त्या मोठ्या माध्यम संस्था असतील तर ते यू
ट्यबूवर त्यां िचतर्िफती िकंवा त्यांचे काही भाग एकसारखे असलेला इतर आशय आढळतो का
ते शोधायला सांगू शकतात. असा आशय जुळलेला आढळला तर हा आशय िनमार्ता त्या
दसुर्या माणसाची िचतर्फीत माकर्  करू शकतो आिण ती िचतर्फीत काढून टाकावी अशी
अिधकृत नोटीस पाठवू शकतो.
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जर तुम्हाला अशी नोटीस िमळाली तर जोपयर्ंत तुम्ही "कॉपीराइट स्कूल" (यामध्ये काय
कायदेशीर आहे आिण काय नाही याबद्दलच्या अनेक पर्श्नांची उत्तर ेद्यावी लागतात) मध्ये जात
नाही तोपयर्ंत तुमच्या खात्याला कुलूप लावले जाते. जर तुम्ही कॉपीराइट स्कूल मधून जर
तुम्ही पदवी घेऊन आलात तर तुम्हाला तुमचे खाते परत खलेु केले जाते पण तुमचा कायदेशीर
मामला पूणर् िमटत नाही तोपयर्ंत तुम्हाला असलेल्या अिधकारांमध्ये कपात होते. जर तुम्हाला
तीन वेळा असा धक्का िमळाला आिण तुम्हाला स्वतःचे समथर्न करता आले नाही तर तुमचे
खाते बदं करण्यात येते. तुम्हाला जर असा धक्का िमळाला तर तुम्ही तुमचे पर्त्त्यतु्तर देणारी
नोटीस जारी करू शकता, जी वस्तुत: दसुर्या पक्षाला िदलेली अिधकृत कायदेशीर नोटीस
असते. या टप्प्यापाशी तुम्ही त्यांच्या तथाकिथत मालकीची मालमत्ता काढून घ्यायचे नाकारले
आहे या मुद्द्याच्या आधार ेते तुम्हाला न्यायालयात खेचू शकतात.

माझी अडचण अशी होती की मला शेकडो आशय िनमार्त्यांनी एकतर् येऊन कोणत्याही पर्कारचे
साधम्यर् सापडणे म्हणजे हक्कभगं आहे असे ठरवले होते, जरी ते सािहत्य आधीपासून
सावर्जिनक रीत्या उपलब्ध असले तरी (उदाहरणाथर् की सरकारी व्हीडीयोगर्ाफरने जे काही
िचितर्त केले तेच दसुर्या नेटवकर् नेही िचितर्त केले ). मला आशय काढून घेण्याच्या ज्या
गोष्टींसाठी नोिटसा िमळाल्या त्यामध्ये बहुतेक वेळा िनमार्त्याची त्याच्या मालकी हक्काबाबत
गल्लत झालेली होती िकंवा त्यांनी सरकारला ते सािहत्य वापरायचा कायमचा परवाना िदलेला
होता. दसुर्या शब्दात सांगायचे तर ते काम हे अमेरीकन सरकारच्या कामकाजाचा भाग होते.

मी िचतर्िफती पोस्ट करायला लागलो त्या पिहल्या काही वषार्ंमध्ये हे खोटे दावे मोडून
काढायला खूप वेळा द्यावा लागला. 2011 पयर्ंत 5,900 िचतर्िफतींसाठी केलेले 325 कन्टेन्ट
आयडी दावे मला खोडून काढावे लागले. त्यापकैी फक्त दोन हे खरोखरच कॉपीराइटचा भगं
करणार ेिनघाले. 1927 सालच्या थायलडं्वरची एक मूक िफल्म आिण 1940 सालची टाइम
कंपनीची िफल्म जी आकार्इव्हमध्ये जमा केलेली होती पण त्यावर देणगीदारांनी काही बधंने
टाकलेली होती. बाकी सवर् साफ आिण मोफत होते. मी माझे िनष्कषर् िलहून काढले आिण
अमेिरकेचे आिकर् िव्हस्ट डेिव्हड फेिरएरो यांना पाठवले.

2011 पासून िचतर्िफती काढून घेण्याच्या धोरणाबाबत चॅनल शांत होते आिण लाखो पर्ेक्षक
िमळत ते पाहत रािहले. आमची 2014 मध्ये बॉब होप यांच्या िखर्समस स्पेशलवरून थोडी
झटापट मातर् झाली. होप गेल्यानतंर त्याची व्हीडीयो कंपनी चालवणार ेजेजो िनमार्ते होते ते
आमच्याशी घाणेरड्या पद्धतीने वागले आिण त्यांनी दावा मागे घेण्याचे नाकारले. त्यांनी असा
दावा केला होता की जरी ती िचतर्फीत सनै्याच्या िव्हएतनाम येथील तळावर सरकारच्या मोठ्या
खचार्ने िनमार्ण केली गेली असलीला तरी सरकारला बॉब होपने त्याच्या िखर्समस स्पेशलचे
फक्त मयार्िदत हक्क िदले होते. बॉब होप यांचे सरकार बरोबरचे मूळ करार िमळाले नाहीत
म्हणून मी िचतर्फीत काढून टाकली.

मी 2007 मध्ये फेडिफ्लक्स हा चॅनल िनमार्ण केला होता. तेव्हापासून लोकांनी एकूण
20,70,66.021 िमिनटे फेिड्फ्लक्स बघण्यात घालवली आहेत. सवार्ंनी िमळून 394
वषार्च्या बघण्याचा वेळ िदला आहे. नाहीतर धूळ खात असलेल्या त्या िचतर्िफतीसाठी हे
चांगलेच म्हटले पािहजे.
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माझमाझेे अशर् अशंर्ंूचूचेे ब बेेटट

त्यामुळे मला िडसेंबरमध्ये परत एकदा कॉपी राइट स्कूलमध्ये जावे लागले ही जरा
आश्चयार्चीच बाब होती. या वेळी चाल्सर् गुगेनहाईम यांनी िनमार्ण केलेल्या "आशेचे बेट, अशर्ंूचे
बेट" ही िफल्म काढून टाकण्यासाठी आलेल्या नोिटसवरून हे घडले. एलीस बेट आिण
अमेिरकेमध्ये देशांतर करून येणार्यांची ही संुदर गोष्ट जीन हकॅमॅन यांनी कथन केली होती
आिण नॅशनल पाकर्  सिव्हर्स ती दाखवत असे. जेव्हा नॅशनल टेिक्नकल इन्फमेर्शन सिव्हर्सने ही
िफल्म माझ्याकडे िडिजटाइज करायला 2008मध्ये पाठवली होती त्यानतंर मी ती िचतर्फीत
इटंरनेटवर टाकली होती व ितला 80 ह्जार पर्ेक्षाक लाभले होते. नॅशनल पाकर्  सव्हीर्सने
िफल्मच्या संबधंात एक पानदेखील रचले होते आिण त्यावर मी इटंरनेट आकार्इव्हवर
टाकलेल्या पर्तीचा पत्ताही दशर्वला होता आिण िशक्षकांना वगार्मध्ये त्या िचतर्िफतीचा उपयोग
करावा यासाठी पर्ोत्साहन िदलेले होते.

ही िफल्म काढून घ्यावी अशी सूचना वॉिशगं्टन मधील एका सोशॅलाइटकडून आली होती जी
िफल्मच्या िनमार्त्याची मुलगी होती आिण त्याच्या जाण्यानतंर कंपनी चालवत होती. ितचे असे
म्हणणे होते की िचतर्िफतीची कमी गुणवत्तेची पर्त दाखवून आम्ही ितचे अवमूल्यन करत
आहोत. आिण ही िफल्म फक्त नॅशनल पाकर्  सिव्हर्सने चालवलेल्या पर्ेक्षागृहातच दाखवली गेली
पािहजे. आिण ितने माझ्यावर असाही आरोप केला होता की मी नॅशनल पाकर्  सिव्हर्सच्या
िखशातले पसेै वापरून ती मोफत ऑनलाइनवर टाकत आहे.

मी अखेरची शेर्यनामावली काळजीपूवर्क वाचली. त्यामध्ये असे िलिहले होते की िफल्मचे िनमार्ते
आिण िदग्दशर्क हे गुगेन्हाईम होते आिण त्याचे "सादरीकरण " नॅशनल पाकर्  सिव्हर्सने केले
होते. मी मुकाट्याने माझे कॉपीराइट स्कूल पूणर् केले, यू ट्यबू आिण इटंरनेट आकार्इव्ह दोन्ही
िठकाणाहून लोकांच्या साठी टाकलेली िचतर्फीत काढून टाकली आिण गरैसमाजाबद्दल क्षमा
मािगतली. पण मी बुचकळ्यात पडलो होतो.

मी असे पािहले की गुगेनहाईम पर्ॉडक्शसं हा व्हीडीयो अ◌ॅमॅझॉन वर िवकत होते. म्हणून मी
माझ्यासाठी एक कॉपी मागवली आिण एक िटपण नॅशनल आकार्इव्हमध्ये डेिव्हड फेिरएरो यांना
पाठवले आिण त्यांनी ते त्यांच्या चलिचतर् िवभागाकडे पाठवले असावे, कारण एका आठवड्यात
मला एका विरष्ठ आकार्यिव्हस्टचे पतर् आले. त्यांनी नॅशनल पाकर्  सिव्हर्स बरोबर झालेल्या
कराराची कॉपी पाठवली आिण त्यामध्ये स्पष्ट िलिहले होते की हे कंतर्ाटावर करून घेतलेले
काम आहे आिण िफल्मच्या िनमार्त्यांचा त्या कामावर "कोणताही हक्क राहणार नाही" आिण,
माझ्या मािहतीपर्माणे, िनमार्त्या कंपनीला करदात्यांच्या पशैातून ही िफल्म बनवण्यासाठी
3,25,000 डॉलर िदले गेले होते. िशवाय िफल्म बनवण्यासाठी अमेिरकन एक्स्पर्ेस कडून
देखील देणगी िमळाली होती. आिण इकडे ते अ◌ॅमॅझॉनवर िवकर्ी करून कॉपीराइटचा हक्कही
सांगत होते आिण िवकर्ीचे पसेै स्वता:च्या िखशात देखील टाकत होते.

दसुर्या शब्दात सांगायचे तर त्यांनी मला पाठवलेली नोटीस ही रद्दबातल होती. त्यांचा
कॉपीराईटच नव्हता. यू ट्यबू ने त्यांची पिहली िचतर्फीत काढून घेण्यासंबधंीची नोटीस
देण्यापूवीर् िनमार्त्यांनी खोटी साक्ष िदल्यास िशक्षा होणे मान्य करून शपथ घेऊन सांिगतले होते
की त्यांचा िफल्मवर मालकी हक्क आहे. त्यांनी शपथेवर सांिगतले होते त्यांची नोटीस खोटी
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िनघाली तर त्यांना कायदेशीर दडं होईल. एवढेच नाही त्यांना यासंबधंी पाच ख़ोक्यांमध्ये
बरोबरच्या खणुा कराव्या लागल्या होत्या आिण त्यामध्ये पर्त्येक िठकाणी कायदेशीर शपथ
घेऊन सांगावे लागले होते की मी त्यांच्या कॉपीराइटवर गदा आणतो आहे. कदािचत ते नुसतेच
मूखर् होते पण त्यांनी मला गुन्हेगार ठरवून खूप तर्ास िदला होता. मला ते अिजबात आवडले
नाही.

नॅशनल आकार्इव्हने मला करारपतर् पाठवलेच त्यािशवाय त्यांनी मला िफल्मची उत्कृष्ट कॉपी
पाठवायचे आश्वासन िदले होते. मी यू ट्यबू आिण इटंरनेट आकार्इव्हवरच्या िचतर्िफती परत
िजवंत केल्या आिण अ◌ॅमॅझॉनवरून िवकत घेतलेली डीव्हीडी िरप करून पोस्ट केली. जेव्हा
नॅशनल आकार्इव्हज कडून िडस्क आली त्यामध्ये 28 िमिनटाच्या िचतर्िफतीची 163
िगगाबाइटची फाईल होती. आिण याहून चांगल्य्य गुणवत्तेची फाईल ती काय असणार? मी ती
पण पोस्ट केली. मी त्यांच्या अनकॉम्पर्ेसड हाय डेफीनेशन फाईईल मधून 276 फोटो िफ्लकर
वर कॉपीराइट मुक्त सािहत्य म्हणून टाकले. नॅशनल आकार्इव्हज कमर्चार्यांना अशा सािहत्याचा
एक वेगळा आिण िचत्तवेधक उपयोग केल्याचे उदाहरण वाटले आिण ते खूष झाले. माझे
नॅशनल आकार्इव्हज बरोबर काम चालूच आहे. त्यांनी िडजीटाइअज्ड केलेल्या िफल्ममधून ते
मला आणखी संदभर् िपर्ंट देणार आहेत.

अनेक लोकांना असे वाटते की कॉपीराईट हा साधा आिण सरळ मामला आहे. त्यामध्ये दोनच
शक्यता असतात की "मालका"चे नुकसान करून त्याचा आशय "ते" वापरतात िकवा नाही.
मागे वळून पहाताना खॉटे कॉपीराइट हक्कांचे खोटे दावे खोडून काढण्याच्या माझ्या
अनुभवावरून मी हे िशकलो आहे की बरचे लोक त्यांच्या नसलेल्या आशयावर आपला हक्क
सांगतात आिण म्हणून हे महत्वाचे आहे की त्यांचा मालकी हक्काचा दावा हा काटेकोरपणे
तपासून पाहायची गरज आहे, िवशेषत: जेव्हा भरभक्कम पुरावा असतो की ते सरकारच्या
कामकाजाचा भाग आहे.

अपघातानअपघातानेे िमळाल्या कॉगर्ेससमोरच्या सुनावण्यांच्या िचतर्िफती िमळाल्या कॉगर्ेससमोरच्या सुनावण्यांच्या िचतर्िफती

मी फेिड्फ्लक्स मध्ये परत गेलो, माझी िचतर्िफतींमधली पिहली रुची ही कॉगर्ेसमधील
सुनावण्यांच्या कायर्वाहीत होती. मी जॉन पोडेस्टा यांच्या बरोबर काम करत असताना मी
दोनेक वषेर् एक योजना आखण्यात घालवली होती. ितचे नाव होते "आय-स्पॅन" कॉगर्ेसमधील
सुनावण्यांच्या चांगल्या बर्ॉड्कास्ट गुणवत्तेच्या िचतर्िफती इटंरनेटवर टाकायच्या. मी योजनेचे
अहवाल सभापती नॅन्सी पेलोसी यांना पाठवून पटवण्याचा पर्यत्न केला आिण कॉगर्ेसच्या
कमर्चार्यांबरोबर अनेक मीिटंग्स केल्या होत्या.

2010 मध्ये कॉगर्ेसमध्ये बहुमत िमळवून येणार्या िरपब्लीकन पक्षाच्या सदस्यांना
कॉगर्ेससमोरील सुनावण्या इटंरनेटवर िचतर्िफतींच्या रूपात टाकण्याची परवानगी देण्यासाठी
राजी केले होते. सभापती जॉन बोहेनर यांनी त्यांच्या कायार्लयातील पिहल्या िदवशीच गृहातील
देखरखे सिमतीला त्यांचे संपूणर् कामकाज इटंरनेटवर टाकण्यासाठी मदत करण्यासाठी पाचारण
करणार ेपतर् मला िलिहले होते. सुनावण्या संपल्या संपल्या सुनावण्यांची िचतर्फीत आिण
शब्दांकन मला त्यांच्याकडून ताबडतोब पाठवले जावे हे मान्य करून घेतले होते. िशवाय मी
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त्यांना चांगल्या गुणवत्तेची िचतर्फीत तयार करून ती अनेक िठकाणी कशी पाठवायची तसेच
कानांनी अधू असलेल्यांसाठी उपशीषर्के कशी द्यायची हेही िशकवले. त्यांना मधळे कसे द्यायचे
ते िदल्याने ऐकायला नयेणार्यापयर्ंत ते कसे पोचवता येतील या बद्दल िशकवले. त्याचा अथर्
असा झाला की आम्हाला चालू सुनावाण्यांचे अद्ययावत चांगल्या गुणवत्तेचे िचतर्ण ताबडतोबीने
उपलब्ध झाले. असे पिहल्यांदाच होत होते.

माझ्या करारापर्माणे मला गृहाच्या देखरखे सिमतीच्या सुनावण्याही घेण्याची परवानगी होती पण
जेव्हा मी गृहाच्या बर्ॉड्कास्ट स्टूिडयोमध्ये गेलो आिण त्यांची मदत मािगतली तेव्हा त्यांनी मला
सांिगतले की ते इतर काही जास्त महत्वाच्या गोष्टींमध्ये व्यस्त आहेत. मी डाटा उतरवून
घेण्याची तयारी दाखवली पण ते म्हणाले की तो सवर् डाटा हा व्यावसाईक स्वरूपात आहे आिण
मी तो हाताळू शकणार नाही. मी त्यांच्या थोड्या मनधरण्या केल्यानतंर (आिण सिमतीच्या
अध्यक्षांचा फोन आल्यानतंर) ते म्हणाले की मी तशा पर्कारचा डाटा वाचू शकतो की नाही ते
पाहण्यासाठी माझ्याकडे ते एक टेस्ट िडस्क पाठवतील. िजथे पर्श्न िचतर्िफतींचा असेल ितथे मी
काही कच्चा िखलाडी नव्हतो आिण मी त्यांच्या िडस्क खरोखरच वाचू शकलो.

नतंर जे घडले ते फारच मनोरजंक होते. हाऊस बर्ॉड्कास्ट नी मला बायडंर पाठवला त्यामध्ये
फेडरल एक्स्पर्ेस माफर् त 50 ब्ल्यू र ेडीव्हीडी िडस्क पाठवल्या. मी त्या उघडल्या आिण पािहले
तर त्यामध्ये मला हवा असलेला देखरखे सिमतीचा डाटा फक्त नव्हता तर सवर् सिमत्यांचा
सुमार े600 तासांचा बर्ॉडकास्ट करण्याजोग्या गुणवत्तेचा डाटा देखील मला िदला गेला होता.

मी धावत जावून सहा ब्लू र ेरीडर आणले आिण माझ्या मॅक डेस्कटॉपला जोडले. आिण एका
वेळी सहा िडस्क अशा रीतीने तो सवर् डाटा कॉपी करून घेतला. आिण तो बाइडंर रातर्ीच्या
कुरीयर माफर् त ताबडतोब वॉिशगं्टनला पाठवला. मी ितथल्या माझ्या संपकर्  व्यक्तीला दसुर्या
िदवशी फोन केला आिण त्यांचे अभार मानले. आिण सहज िवचारले की त्यांच्याकडे असे
आणखी सािहत्य आहे का? "नक्कीच, आमच्याकडे असे खूप सार ेसािहत्य आहे, तुम्हाला
आणखी िमळाले तर आवडेल का?" तर त्यांनी मला आणखी एक बाइडंर पाठवला.

त्या उन्हाळयात ते मला आणखी आणखी बाइडंसर् पाठवत रािहले. मी ते कॉपी करून परत
पाठवत होतो. ते झाल्यावर मी वॉिशगं्टनचे ितकीट काढले आिण त्यांना िवचारले की आणखी
काही रािहले आहे का? असे आढळले की त्यांच्याकडे सामानाच्या कपाटांमागे िडस्क
डर् ाइव्ह्जचे गठ्ठेच्या गठ्ठे रचलेले होते म्हणून मी सामान बांधायच्या िचकपट्ट्या आिण खोके
फेडेक्समधून घेऊन आलो आिण ते सार ेगठ्ठे रबेनर् इमारतीच्या तळघरात आणून टाकले आिण
रवाना करण्यासाठी बांधून-िबधंून तयार ठेवले.

त्या उन्हाळ्याच्या अखेर माझ्याकडे कॉगर्ेससमोरील सुनावण्यांच्या 14,000 तासांच्या
िचतर्िफती होत्या. मी त्याच्यानतंर सभापतींच्या जनरल काउन्सेलबरोबरच्या िमटींगमध्ये पुढे
काय करायचे याची चचार् करायला बसलो. मी त्यांना कॅपीटॉलच्या तळघरातून सी-स्पॅन पयर्ंत
आिण तेथून इटंरनेट 2च्या मुख्य कण्यापयर्ंत 2.4 च्या िगगाबाईटची लाइन टाकायचा पर्स्ताव
मांडला. तसे केल्याने कॉन्गर्ेस समोर समांतर चाललेल्या 48 सुनावण्यांच्या बर्ॉड्कास्ट
करण्याजोग्या उत्तम गुणवत्तेच्या िचतर्िफती एकाचवेळी देशभर थेट पर्के्षपण करू शकल्याअसत्या
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आिण ितथून त्या इटंरनेट आकार्इव्ह, यू ट्यबू आिण स्थािनक बातमी कें दर्े आिण इतरांना
कॉगर्ेस समोरच्या सुनावण्या थेट उपलब्ध होऊ शकल्या असत्या.

िशवाय इतर कामासाठी खचर् करायचे होते ते 42,000 डॉलर मी या कामासाठी खचर् केले. मी
त्यासाठी खास बनवलेले हाड्वेर्अर एनकोडसर् आिण इथरनेट बटणे घेतली ती सारी एका रकॅवर
रीतसर लावली आिण त्या जुळणीचे फोटो सोबत घेऊन गेलो. मी हेही समजावून सांिगतले की
या गोष्टींसाठी सरकारला काहीही खचर् करावा लागणार नाही कारण हाडर्वेअर माझ्याकडे होतेच
आिण 90 िदवसात जुळणी करून ही व्यवस्था चालू करू शकतो. सवर् काही तयार होते.

आम्हाला कॅिपटॉलच्या तळघरात गृहाच्या बर्ॉडकास्ट स्टुिडयोच्या व्हीिडयो फीडशी िचतर्फीत
आणणार्या फायबर कुठे जोडायच्या त्याची नक्की जागा देखील मािहत होती. आमची ही
िमिटंग सप्टेंबर 2011 मध्ये झाली आिण मी कमर्चार्यांना सांिगतले की जानेवारी 12 मध्ये
आपण हे सवर् चालू करू शकू आिण त्यांच्या धडाडीच्या नेत्याच्या अखत्यारीत कॉगर्ेसच्या
दसुर्या सतर्ाची सुरुवात एक नवे कोर ेपर्गतीचे पवर् सुरू करले. मी त्यांना सांिगतले की जर
त्यांनी हाय-रझेोल्यूशन व्हीिडयो अमेिरकेच्या बातमीघरांमध्ये आणला तर देशभराच्या
स्थािनक टीव्ही स्टेशनांवर ते झळकतील. त्याला मी पिब्लक-पर्ायव्हेट पाटर्नरिशप असे नाव
िदले आिण म्हटले आिण ही सवर्जण िजकंतील अशी ही पिरिस्थती आहे.

मी कायार्लयात असताना खाजगीत बोलताना सभापतींच्या कायार्लयातील कमर्चार्याला बोलून
गेलो की हाउस बर्ॉड्कास्ट स्टुिडयोने मला चुकून कॉन्गर्ेसच्या सवर् सुनावण्या िदल्या आहेत.
याचे त्यांना आश्चयर् वाटले कारण त्यांना असे वाटत होते की मी एकाच सिमतीसाठी हे करत
आहे. मी असे सुचवले की आपल्यामध्ये या िवषयासबधंीत कोणचाच अिधकृत करार झालेला
नसल्यामुळे आिण डाटा हा सरकारच्या कामकाजाचा भाग आसल्यामुळे तो सावर्जिनक
मािहतीचा भाग आहे त्यामुळे हा डाटा पोस्ट केला तर कदािचत कोणाला त्याबद्दल काही िवरोध
असण्याचे कारण नाही. मी त्यांच्यासाठी केलेल्या तळघरातील रकॅचे फोटो आिण त्या
व्यवस्थेबद्दलचे अनेक चाटर् आिण तके्त देखील त्यांच्याकडे देऊन आलो.

आता काय आहे की आपापले "के्षतर्" ही एक गमतीची गोष्ट आहे. व्हिजर्िनयामध्ये लायबर्री ऑफ
कॉन्गर्ेसचे एक पर्शस्त (आिण महागडे) दृक-शर्ाव्य माध्यमांचे एक कें दर् आहे. बर्ॉडकास्ट
स्टुिडयो आिण त्याची व्यवस्थापकीय नोकरशाही यात मोठ्या संखेने गृहाचे कमर्चारी गंुतलेले
आहे. लायबर्रीच्या कमर्चार्यांना वाटत होते की हे त्यांचे काम आहे आिण कालांतराने केव्हातरी
ते ते करणारच होते. िकंवा जेव्हा सुरुवात करतील तेव्हातरी ते करणारच होते. काही असले
तरी एक गोष्ट स्पष्ट होती, त्यांना मी ते करायला नको होते.

तर त्यासाठी त्यांनी माझे पायच छाटले. कॉगर्ेसमन लुन्गर्ेन हे गृहाच्या व्यवस्थापन सिमतीचे
अध्यक्ष होते. त्यांनी आदेश काढला की मला यापुढे कोणचाही डाटा िदला जाऊ नये. लायबर्रीने
एक फालतू लो बॅडं्चे िस्टर् ंमींग सुरू केले आिण पूणर् करून खूप कष्ट घेऊन सार ेआकार्इव्ह संगर्ह
सावर्जिनकरीत्या उपलब्ध होणार नाही याची पुरपेूर दक्षता घेतली. ते आधी काहीच करत नव्हते
तेव्हा त्या तुलनेत ही सुधारणाच होती, पण तरी तो पर्कार खराबच होता. माझा धदंा बदं झाला
होता आिण ल्यामुळे मी जमा केलेली सामुगर्ी 6 वषार्ंनी मला स्थािनक रीसायकल्मध्ये टाकून
द्यावी लागले.
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वाईट स्वप्नासारखी वाटावी अशी गोष्ट घडली मला गृह व्यवस्थापन सिमतीच्या वकीलांना
भेटणे भाग पडले तेव्हा. त्यांनी एक कागद चाबकासारखा बाहेर काढला, त्या कागदावर एक
कराराचा मसुदा होता ज्यानुसार माझ्याकडे असलेला डाटा मी वापरू शकलो असतो पण अट
एवढीच होती की तो डाटा त्या त्या सिमतीच्या अध्यक्षांच्या पर्वानगीनेच वापरता येईल. त्यांचा
आगर्ह होता की मी त्या करारावर सही करावी. मी ते नाकारले.

माझा हा 14,000 तासांचा िचतर्फीत संगर्हअजूनही इटंरनेट आकार्इव्हवर िजवंत आहे. आिण
मी त्या सवर् िचतर्िफती तपासल्या आिण मला 6,390 सुनावण्यांचा मेटाडाटा िमळवता आला.
ज्यावर मी सही केली नाही त्या मूखार्सारखा कराराच्या मसुद्यासकट मी माझा गृहावरोबर
झालेला सारा पतर्व्यवहार आिण ईमेलची देवाणघेवाण सारपेोस्ट केलेले आहे.

कोटकोटर्र् आमच्यावर एफबीआयला सोडत आमच्यावर एफबीआयला सोडतेे

िचतर्िफतींमध्ये मजा होती पण तो काही माझा मुख्य उद्देश नव्हता. तो होता कायदा.
कायद्यामुळे मला नागरी पर्ितकाराचा खोलात जाऊन अभ्यास करण्याची स्फूतीर् िमळाली. मी
सवर्पर्थम केस लॉ पासून सुरुवात केली. मी हावर्डर्चे पर्ाध्यापक लॅरी लेिसग यांच्या बरोबर हे
काम केले. आम्ही पर्थम अमेिरकेच्या कोटर् ऑफ अपील्स मधील पूवीर्च्या सवर् फाईल्स
िवकेर्त्याकडून िवकत घेतल्या आिण इटंरनेटवर टाकल्या. या संगर्हासाठी आम्हाला सहा लाख
डॉलर खचर् आला. पण ही कायद्याबद्दलची न्यायालयीन मते पर्थमच इटंरनेटवर मोफत उपलब्ध
झाली. पसैा वसूल.

अमेिरकेतील कोटर् ऑफ अपील्सनतंर मी माझे लक्ष अमेिरकेतील िजल्हा न्यायालयांकडे
वळवले. त्यांची "पेसर"’ नावाची एक व्यवस्था होती. पेसर (पब्लीक अ◌ॅक्सेस टू कोटर्
इलेक्टर् ॉिनक रकेॉडर्स) म्हणजे न्यायालयांच्या इलेक्टर् ॉिनक नोंदींची सावर्जिनक उपलब्धता. या
मध्ये न्यायालयीन बर्ीफ्सस. मते, डॉकेटस आिण आणखी इतर सािहत्य उपलब्ध केले जात
असे परतंु पर्त्येक पानाला 8 सेंट पर्माणे भाव आकारला जात असे. (आता तो भाव वाढून
पर्त्येक पानाला 10 सेंट झाला आहे.) हे मला खूपच मूखर्पणाचे वाटलेम्हणून पेसरच्या
दस्तऐवजांचा पुनवार्पर करणारी एक व्यवस्था मी उभी केली आिण त्यात या भयानक
व्यवस्थेतील आिथर्क व तांितर्क तर्ुटीसकट "पेसबर्द्दल नेहमी िवचारल्या जाणार्या पर्श्नांचा एक
संच बनवून त्याचाही समावेश केला.

हे झाले 2008 साली. आिण लवकरच माझा फोन वाजला. लाइनवर होते एमआयटीचे दोन
िवद्याथीर् स्टीव्ह शूल्ट्झ आिण त्याचा िमतर् एअरन स्वाट्झर्. मी एअरनला तो 12 वषार्ंचा
असल्यापासून ओळखतो. तो लॅरी लेिसगचा िशष्य होता आिण औद्योिगक संमेलनात नेहमी
सहभागी होणारा होता. एअरन आिण मी आयआरएस सारख्या अनेक पर्श्नांवर एकतर् काम केले
आहे आिण त्याने माझ्या आधीच्या बायको रबेेका मालामुद िहच्याबरोबर खूप जवळून काम केले
आहे. त्या दोघांनी इटंरनेट आकार्इव्हसाठी ओपन लायबर्री िसस्टीम उभी केली आहे.

एअरनला माझा नेहमी िवचारल्या जाणार्या पर्श्नांचा संच आवडला आिण त्याने मोठ्या व्यापक
पर्माणात पुनवार्परासाठी लायबर्री िसस्टम वापरायचे ठरवले. स्टीव्हने पेसरमधून मािहती
आणणारा कर्ॉलर िलिहला होता आिण एअरनला त्याचा उपयोग करायचा होता. न्यायालयाने
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नुकतेच देशातल्या 20 गर्ंथालयांत पर्ायोिगक तत्वावर एक सेवा सुरू केली होती आिण त्याद्वारे
त्यांना "सामान्य" लोक पेसर वापरू इिच्छतात का हे पाहयचे होते. कॉगर्ेसच्या अिधकार्यांना
वारवंार पेसरबद्दल चौकशी करणारी पतर्े येत होती व त्या दबावाला मान तुकवून त्यांनी हे
पाऊल उचलले होते. कोटार्ला वाटले की 2 वषार्चा पायलट संशोधनाचा काळ या मागण्यांना
थोपवून धरण्याचा चांगला मागर् होता.

एअरनने स्टीव्हचे कोड घेतले आिण एक आणखी मोठे कर्ॉलर िलिहले. त्याने हे देखील पािहले
की लायबर्रीच्या उपलब्धतेचे ऑथेंिटकेशन "कूकी" वर आधारलेले आहे. म्हणजे गर्ंथपाल
आठवड्याच्या सुरवातीला लॉग इन झाल्यावर त्यानतंर कोणीही आठवडाभर पेसर वापरू
शकत असे. या िठकाणी एअरनने नक्की काय केले ते मला आज देखील मािहत नाही पण मला
असे वाटते त्याने त्याच्या एक िमतर्ाला सॅकरमेेन्टो लायबर्रीमध्ये पाठवले आिण त्याने कूकी
कॉपी करून मेलने त्याला ती परत पाठवली. काही का असेना त्याला आठवडाभराची कूकी
िमळाली आिण तो िसस्टीमध्ये यथेच्छ िफरू शकला.

काही मिहन्यानी मला एअरन कडून एक िचठ्ठी आली. त्यामध्ये त्याने िलिहले होते की
त्याच्याकडे काही डाटा आहे आिण तो माझ्या सव्हर्रवर लॉग इन होऊ शकेल का? मी असे
कधी करत नाही. माझ्या िसस्टीमवर कोणाला पाहुणे खाते देत नाही. पण एअरन खास होता
म्हणून मी त्याला खाते िदले आिण मी त्याबद्दल फरसा िवचार केला नाही. त्यानतंर
मिहन्याभरानी आम्ही पािहले तर त्याने 900 िगगाबाइटचा डाटा अपलोड केला होता. तो खूपच
मोठा डाटा होता. पण एअरन हुशार होता त्यामुळे मला त्याचे एवढे आश्चयर् वाटले नाही आिण
त्यावर पुन्हा िवचारही केला नाही कारण आमच्याकडे डाटा साठवण्यासाठी खूप जागा होती.

नतंर फोन वाजला. एअरन फोनवर होता. सरकारने अचानकपणे लायबर्री िसस्टीम बदं केली
होती आिण एक नोटीस िदली होती त्यांच्या िसिस्टमवर हल्ला झालेला आढळला आहे आिण
त्यांनी एफबीआयला पाचारण केले आहे. त्यांनी वीसही गर्ंथालयांतील पर्ायोिगक िसिस्टम बदं
करून टाकली होती. आिण ते िसिस्टम हकॅ झाल्याची गोष्ट करत होते. गोष्ट फार गभंीर होती.

...

त्यानतंर दोन गोष्टी झाल्या. पर्थम मी वकील केला आिण एअरनला वकील करायला सांिगतले.
आम्ही नक्की काय घडले सूतर्े कशी हल्ली याचा शोध घ्यायचा पर्यत्न केला. आिण माझे हे ठाम
मत झाले की आम्ही काही चूक केलेली नाही. आम्ही कोणचेही अटींचे वा िनयमांचे उल्लंघन
केलेले नाही. हे खर ेआहे न्यायालयांची ही अपेक्षा नसेल की 900 िगगाबाइटचा डाटा
सावर्जिनक टिमर्नल मधून घेतला जाऊ शकतो. पण मी जसे एफबीआयला सांिगतले की
"एखाद्या अिधकार्याला अश्चयार्चा धक्का देणे हा काही गुन्हा नाही". हा सावर्जिनक डाटा
होता आिण आम्ही तो सावर्जिनक असलेल्या गर्ंथालयातून लायबर्रीमधून घेतला होता. आमची
बाजू साफ होती आिण आम्ही िनदोर्ष होतो.

दसुरी गोष्ट झाली ती म्हणजे मी डाटा खोलात जाऊन तपासायला सुरुवात केली त्यामध्ये
गोपनीयतेचे उल्लंघन झाले आहे का हे पाहायला सुरुवात केली. मला हजारो असे दस्तऐवज
िमळाले जे न्यायालयाच्या आजे्ञच्या िवरोधात गोपनीय मािहती उघड करत होते. त्यामध्ये
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समािवष्ट होती सोशल िसक्यिुरटी नबंर सारखी वयैिक्तक मािहती, अवयस्क मुलांची नावे, आिण
गुप्तपणे मािहती देणार्यांची नावे, पोलीस व इतर अिधकार्यांच्या घरचे पत्ते, आिण जी कहीच
उघड व्हायला नको अशी खाजगी आरोग्याबद्दलची मािहती.

मला हे काम करायला दोन मिहने लागले. तपासणीचे िनष्कषर् िलहून काढले गेले आिण त्याची
पर्मािणत पतर्े ही 32 िजल्हा न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पाठवली गेली. त्यानी पर्थम
तपासणी िनष्कषार्ंकडे दलुर्क्ष केले. पण मी ते त्यांना पाठवत रािहलो. आिण ितसर्या खेपेला मी
मोठ्या लाल अक्षरात "ितसरी आिण अिंतम नोटीस" असे िलिहलेला एक िशक्का मारून ते
पाठवले. अमेिरकेच्या िजल्हा न्यालायाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या पतर्ात असे िलिहणे हा
थोडासा उद्धटपणा होता, पण त्यामुळे त्यांचे लक्ष तरी वेधले गेले.

अमेिरकेच्या िसनेटने देखील यात लक्ष घातले आिण त्यांनी अमेिरकेच्या न्यायपर्णाली पिरषदेला
कठोर शब्दात एक पतर् िलिहले. न्यायलयांनी त्यांच्या गोपनीय मजकुराबाबतच्या पद्धतीत थोडी
जुजबी सुधारणा केली आिण काही थोड्या न्यायधीशांनी, त्यांना शर्ेय िदले पािहजे, हा पर्श्न
गभंीरपणे घ्यायला सुरुवात केली. पण एकंदर पाहता बहुतेक बाबतीत काहीच हिशल झाले
नाही. मोफत उपलब्धता बदंच रिहली आिण न्यायालयाने त्यांचे भाव वाढवले

एफबीआयने एअरनच्या घरावर नजर ठेवली आिण त्याला मुलाखतीसाठी बोलावण्याचा पर्यत्न
केला पण त्याने ती नाकारली. एफबीआयने न्यायलयाला सांिगतले की आम्ही काहीच चूक
केलेली नाही. नतंर न्यूयॉकर्  टाइम्सने यावर वातार्पतर् िलिहल्यानतंर न्यायालयाने एफबीआयला
परत पाचारण केले आिण पुन्हा एकदा तपास करायला सांिगतले. एफबीआयने परत सांिगतले
की त्यामध्ये तपासण्यासारखे काही नाही आिण न्यायालयाने ते मागे टाकून पुढे जावे.

...

हे झाले तेव्हा मी नागरी पर्ितकाराचा पर्श्न गभंीरपणे अभ्यासायला लागलो. मला मािहत होते की
गांधी आिण िकंगना ज्या पर्कारचे धोके पत्कारायला लागले होते तसे धोके आमच्यासमोर
नव्हते. या िठकाणी पोलीस िकंवा कायदा हातात घेतलेल्या झंुडी मला शारीिरक इजा करतील
असा धोका नव्हता. सामािजक न्यायाच्या लढाईच्या तुलनेत िलिखत कायद्याच्या
उपलब्धतेसाठी पर्यत्न करणे हा तसा िकरकोळ पर्श्न आहे. एका संपूणर् जनसमूहाच्या
स्वाततं्र्याच्या पर्श्नासारखा तो पर्श्न नाहीय.

पण आमचा पर्यत्न पर्स्थािपत व्यवस्थेची कायर्पद्धती बदलण्याचा होता आिण मला मािहत होते
की आमच्या पूवर्सूरींकडून आम्हाला िशकण्यासारखे खूप काही आहे. मला बदल जास्त पर्भावी
कसा होईल हे पण पाहायचे होते. आपले डोके िभतंीवर मारून घेऊन िकंवा पवनचक्कीवर
भालाफेक करून बदल घडत नाही. मला हे जाणून घ्यायचे होते की हे पूवीर् कसे केले गेले होते
आिण वतर्मानाबद्दल तकर्ार करण्या ऐवजी भिवष्य बदलण्याकडे कसे जायचे.

तो अभ्यास हा 2011 नतंर अिधकच गभंीर बनला. मी आता खटल्यांमधील कायद्यावर काम
करत नव्हतो कायद्याने बधंनकारक केलेल्या तांितर्क मानकांवर माझे लक्ष कें िदर्त करू लागलो
होतो. जे खाजगी पक्ष त्यांची कायद्यांवर खाजगी मालकी आहे असे समजत होते त्यांची लाखो
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डॉलरची कमाई धोक्यात येत होती आिण ते अटीतटीने िवरोध करणार हे उघड होते. माझ्यावर
खटला भरला गेला नव्हता पण काही ना नफा मानक संस्थांमध्ये माझ्या िवरोधात मनात राग
खदखदत होता आिण ते काही झाले तरी बदल होऊ द्यायचा नाही यासाठी त्यांनी कंबर कसली
होती.

वेगळेच काहीतरी झाले. एअरनला अटक झाली. त्याने जेएसटीओआर ऊफर्  जेस्टोर नावाच्या
लेखसंगर्हाच्या िसिस्टमवरून मोठ्या पर्माणात िवद्वत्क्षेतर्ातील लेख डाऊनलोड केले होते. त्याने
ते एमआयटी मधून केले िजथे त्याला पाहूणा म्हणून अिधकार िदलेले होते. खर ेतर अशावेळी
एअरन सारख्या वयाच्या मानाने खूप हुशारी दाखवणार्या िवद्याथ्यार्ंना सवर्साधारणपणे बोलावून
समज िदली जाते त्याऐवजी एमआयटीने पोलीसांना बोलावले. मी माझ्या िमतर्ाला जेफ
िशलरला फोन केला. तो एमआयटीचे नेटवकर्  चालवायचा आिण त्यानेही मला हेच सांिगतले.
पण ते आता दसुर्या कोणाच्यातरी कके्षत होते करण कोणी नवीन माणूस आलेला होता आिण
एकदा पोलीसांना बोलावल्यामतंर पाऊल परत घेता येत नव्हते. जे झाले ते झाले होते.

पोिलसांनी सार ेअमेिरकेच्या अ◌ॅटनीर् जनरलकडे सोपवले. त्यांनी ही केस उदाहरण घालून
देणारी नमुना केस करायचे ठरवले आिण त्यांनी एअरनवर 13 गुन्हे दाखल केले. त्या गुन्ह्यांची
िशक्षा होती पर्चंड मोठा दडं आिण अनेक दशकांचा कारावास. मला वाटत ंएअरनला सगळ्यात
जास्त धक्का याचा होता की हा गुन्हा िसद्ध झाला असता तर त्याचा मतदानाचा अिधकार
काढ्ण्यात येणार होता. या अशा हकॅरच्या गुन्ह्याच्याबाबत सुटकेनतंर अशीही अट असते की
त्याने संगणकाला आिण इटंरनेटला हात देखील लावता कामा नये. एअरन सारख्यासाठी हे
भयानक होते. अमेिरकेच्या अ◌ॅटनीर् जनरलने पक्के ठरवले होते की केस अगदी शेवटापयर्ंत
न्यायची. त्यांनी एअरनच्या अ◌ॅटनीर्ला सांिगतले होते की सजेबद्दलच्या वाटाघाटीत कोणतेही
तडजोड झाली तरी काही काळ तुरंुगवास हा सजेचा भाग असेलच.

खर ेतर एअरनने काय केले होते तर एवढेच की खूप सार ेलेख डाऊन लोड केले होते. जेस्टोर
सेवेमध्ये डाऊनलोड करायची परवानगी आहे. कोणच्याही िवद्याथ्यार्ला जेस्टोर वरील लेख
िवद्यापीठात उपलब्ध असलेली सेवा वापरून वाचायला परवानगी असते. पर्श्न एवढाच होता की
एअरन फार भरभर वाचत होता. मला अजूनही चकर्ावायला होते की हा गुन्हा कसा ठरू शकतो.

एअरनने ते लेख पर्सृत केले नाहीत पण हे स्पष्ट होते की अ◌ॅटनीर् जनरलला खातर्ी वाटत होती
की पुढचे पाऊल तेच असणार होते. पण मला तशी खातर्ी नव्हती. एअरनने पेसरवरचे
दस्तऐवज डाऊनलोड केले तेव्हा त्याने ते पर्कािशत करायला माझ्या हाती िदले. तो सवर्र
चालवत नव्हता. तो माझ्या आिण ब्र्यूस्टर सारख्या लोकांवर अवलबंून होता. त्याने
जेस्टोरवरून डाऊनलोड केलेला डाटा पर्सािरत करण्याच्या िदशेने काहीही हालचाल केलेली
नव्हती.

त्याने कदािचत ते लेख कधीतरी भिवष्यात पर्सािरत करण्यासाठी पावले उचललीही असती पण
तसा काहीही पुरावा नव्हता आिण समजा त्याने तसे केले असते तरी माझ्यासारख्या कोणाच्या
िकंवा नेट वर काम करणार्या त्याच्या िमतर्ांपकैी कोणाच्या तरी साहाय्यानेच तसे केले असते.
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या पूवीर् त्याने "वेस्ट" मधून कायदेिवषयक शोधपितर्कांतील अनेक लेख डाऊनलोड केले होते.
आिण ते देखील त्याने पर्सािरत केलेले नव्हते. त्याऐवजी त्याने त्याचे मोठा डाटा िवश्लेषण केले
आिण अनेक कायद्याचे पर्ाध्यापक कापोर्रटे कंपन्यांकडून त्यांना हव्या असलेल्या िवषयांवर,
त्यांच्या बाजूने लेख िलहायला बर्याचदा अनुदान घेत होते हे दाखवले. उदाहरणाथर्
पर्दषूणाबाबतची कायदेशीर जबाबदारी. आिण हेच लेख नतंर न्यालयात वापरले जात होते हे
दाखवणार्या एका पथदशीर् लेखाचे सह-लेखन केले.

एअरनने आमच्या दोघांचा जवळचा िमतर् क्ले जॉनसन याला सांिगतले की तो जे-स्टोर मधील
लेखांचे िवश्लेषण करून हवामान बदलावरील संशोधनात होणार्या भर्ष्टाचाराचा पुरावा शोधून
काढणार होता. एअरनला अटक झाल्यावर क्लेला तो काय म्हणाला याबद्दल आता अनेक
वषार्ंनी क्लेला जे आठवते ते असे, "नक्कीच, डाटा िनबर्ंधािशवाय उपलब्ध असायला हवा, पण
मला भेंचोद फक्त हवामान बदलाचे लेख िलहीण्यासाठी पसैा कुठून येतो याचे िवश्लेषण करायचे
होते." हे अगदी एअरनसारखेच वाटते.

एअरनला कैद झालेली होती आिण मी तांितर्क मानकांच्या पर्शाबाबतीत खोलात खोदत चाललो
होतो आिण या दोन्हींमुळे मी नीट झोपत नव्हतो आिण मी अनेक रातर्ी वाचनात घालवल्या.
जेव्हा एअरन ने जानेवारी 2013 मध्ये आत्महत्या केली तेव्हा सार्या इटंरनेटला अतोनात दखु:
झाले िवशेषत: ज्यांना त्याच्याबरोबर काम करायची संधी िमळाली होती ते माझ्यासारख्या
नशीबवान लोकांना. मी अजून देखील दःुखात आहे.

िहिहंदं स्वराजद स्वराज

"िहदं स्वराज" हे गांधींनी 1909 मध्ये िलिहलेले पुस्तक आहे. ते लडंनहून बोटीने परत येत
होते आिण साऊथ अिफर्केत ते जास्त गभंीरपणे काम करणार होते आिण त्यांच्या सत्यागर्हाच्या
मोिहमेचा नेतर्दीपक शेवट हेणार होता पण त्यासाठी पर्चंड वेदना आिण त्याग यांची िकमत
मोजावी लागणार होती. मला असे वाटते की गांधी हे स्वत:च्या डोक्यात काय आहे याची
स्पष्टता करून घेण्यासाठी झगडत होते. समुद्र्नौका कील्डोनान कॅसलवरच्या 9 िदवसात गांधी
सतत िलहीत होते. त्यांच्या उजवा हातात पेटके आल्यावर ते डाव्या हाताने िलहू लागत. त्यांनी
जेव्हा हे पुस्तक पर्कािशत केले त्यांनी मोठ्या अक्षरात मुखपृष्ठावर िलिहले की "कोणचेही हक्क
राखून ठेवलेले नाहीत."

हे पुस्तक काहीसे िविचतर् पण िवलक्षण पुस्तक आहे. गांधींकडे खूप कल्पना होत्या, त्यातील
काही त्यांच्या िमतर्ांना भावत होत्या तर इतर लोकांना काहीच भावत नव्हते. नेहरू आिण
टागोरांना मनापासून पुस्तक आवडले नाही. त्यातील काही कल्पना मला आज वेड्यासाख्या
वाटतात. उदाहरणाथर् "इिस्पतळे ही पाप वाढवण्याची कें दर्े आहेत." पण असा जळजळीत
वाक्याबाबतदेखील असे म्हणावे लागते की बापंूचा मुद्दा लक्षात घेण्याजोगा आहे. तुम्हाला
त्यातील शब्दनशब्द मान्य होणार नाही भारताला आिण भारतीयांना ज्या समस्यांना सामोरे
जावे लागणारच आहे असे गांधींना वाटते त्या समस्यांचे वणर्न करणारी लक्षवेधक यादी
पुस्तकात िदली आहे आिण त्या समस्या कशा सोडवायच्या या िवषयी िततकीच लक्षवेधक
मांडणी केलेली आहे.
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गांधींनी एक उत्तर मांडले. कदािचत ते चुकीचे असेल, हेही नक्की तेच एक उत्तर नव्हते. पण ते
सुसंगत उत्तर होते आिण कदािचत जगामध्ये मूलगामी बदल कसा घडवायचा याबद्दलची ती
त्यांची पिहली संपूणर् मांडणी होती. हा बदल कसा घडावा या बद्दल ते सांगत आिण पुन्हा पुन्हा
सांगत रािहले. त्यांच्या संपूणर् िलखाणाच्या 100 खडंामध्ये त्यांच्या िलखाणाचा आवाका िकती
मोठा होता आिण त्यांचे िवचार कसे िवकिसत होत गेले हे पाहायला िमळते. पण छापलेल्या
श्ब्दाताला एक अत्यतं सशक्त संदेश या नात्याने िहदं स्वराजची माझ्या पुस्तकांच्या कपाटातली
जागा नेहमीच खास रािहली आहे. पुिस्तकेचे साम्र्थ्य काय असते आिण पर्त्येकाने आपल्या
मतांचा पर्सार करण्यासाठी मुदर्णाचा का अवलबं करावा हे ते दाखवते.

मी जेव्हा पर्थम िहदं स्वराज वाचले तेव्हापासून "कोड स्वराज" हे शब्द माझ्या डोक्यात िपगंा
घालत रािहले आहेत. िहदं स्वराज ही कल्पना, भारताचे स्वशासन हे ठोस लक्ष्यही आहे आिण
मोठे लक्ष्यही आहे. काही अशंी महत्वाकांक्षी, पण त्याचवेळी साध्य होऊ शकणार ेलक्ष्य.
काहीतरी खरखेरु.े स्वाततं्र्याच्या लढाईतले ते एक कळीचे पर्तीकात्मक िचन्ह होते. शब्दांना
महत्व असते आिण "िहदं स्वराज" हे शब्द ऐकल्या ऐकल्याच लोकांना काहीतरी समजून येते.
शब्द हे एखाद्या मोठ्या गोष्टीचे, एका समान ध्येयाचे पर्तीक बनतात.

गांधींनी इतरही अनेक संकल्पनांची ओळख करून िदली आहे. सत्यागर्ह म्हणजे संघषर् पण जे
काही चांगले आहे त्या सगळ्या िवरुद्ध असा िनरथर्क, भरकटत जाणारा संघषर् नाही. सत्यागर्ह
म्हणजे िविशष्ट ध्येयाचा लढा ज्याचे लक्ष्य स्पष्ट आिण ठोस असेल जसे की मीठ बनवायचे
आिण आिण हा संघषर् हा एका िविशष्ट बधंनाच्या िवरोधात असेल.

सत्यागर्हासाठी फार जोमाने तयारी करावी लागते. लोकांनी पर्श्नांबाबत स्वतःला िशिक्षत करावे
लागते. सत्यागर्हासाठी तत्वाची गरज असते. गांधींनी समुदर्ाकडे चालायला सुरुवात करायच्या
आधी व्हाइसरॉयला ते काय करू इिच्छतात याची जाणीव िदलेली होती. सत्यागर्हाचे लक्ष्य
ठोस व स्पष्ट असावे लागते. ते उिदष्ट साध्य झाल्यावर कोणी ताणून धरत नाही. िवजय घोिषत
करून दसुर्या गोष्टीकडे वळायचे असते. सवार्ंत महत्त्वाचे म्हणजे, सत्यागर्हाची मोहीम एखाद्या
मोठ्या ध्येयाच्या संदभार्ने लढावी लागते, जसे की स्वराज्य.

हे धडे गांधींपासून दिक्षण अिफर्केला आिण नतंर भारताला िमळाले. हे धडे गांधींकडून मडेंला
आिण केन्याटा आिण कृमाह यांना िमळाले आिण मग सवर् अिफर्केमध्ये पसरलेले. हे धडे
गांधींकडून िकंग यांना आिण नतंर अमेिरकेतील वांिशक न्यायाच्या लढाईत पसरले. या
धड्यामुळे जग बदलले.

कोड स्वराज: एक पर्तीक आिण एक ध्यकोड स्वराज: एक पर्तीक आिण एक ध्येेयय

कोड स्वराज म्हणजे माझ्या दृष्टीने आपल्या िनयमावल्या खलु्या असणे. इटंरनेटने जग बदलले
आिण हे बदल झाले खलेु सर्ोत असलेले सॉफ्टवेअर आिण खलु्या कायर्पद्धतींचा
िनयमावल्यांमुळे. जर त्यांनी िनयमावल्यांचे सािहत्य वाचण्यासाठी वेळ िदला तर पर्त्येकाला
इटंरनेट कसे काम करते ते मािहत होते आिण हे सिहत्य सवार्ंना उपलब्ध असते.
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आजचे इटंरनेट हे काही पूवर्िनिश्चत नव्हते. मी जेव्हा 1980 मध्ये इटंरनेट वर कामाची
सुरुवात केली त्यावेळी खूप नेटवक्सर् उपलब्ध होती. त्यांपकैी एकाचा िवकास आंतरराष्टर् ीय
पर्माणीकरण संस्थेचा नेतृत्वाखाली आिण मोठ्या कंपन्या आिण सरकारी संस्था यांच्या
साहाय्याने सामथ्यर्वान शक्ती करत होत्या. . त्याला ओपन िसस्टम्स इटंरकनेक्शन
(ओएसआय) म्हटले जायचे आिण त्यांच्या कामाची पर्ितकृती ही मानक संस्था आज जी
पर्ितकृती वापरतात तशीच होती. त्यांच्या कायर्पद्धती कठोर िनयतंर्णाखाली िवकिसत केल्या
जात आिण तयार झालेले दस्तऐवज हे अत्यतं महाग िकमतीला िमळत आिण खाजगी
कंपन्यांच्या परवानगीिशवाय त्याच्या पर्ती करणे िकंवा पर्सृत करणे शक्य नसे.

मी त्यावेळी संगणकांच्या नेटवकर्  सबधंीची व्यावसाियक संदभर् पुस्तके िलहीत होतो. आिण
म्हणून मला त्यासाठी मोठ्या पर्माणात ते ओएसआयचे दस्तऐवज खरदेी करायला लागायचे. मी
संगणक व्यापाराच्या मािसकांसाठी स्तभं देखील चालवत होतो. माझे बरचेसे स्तभंलेखन हे
महागड्या मानकां बद्दल होते तसेच या बिंदस्त पर्िकर्येमुळे ते नव्या फुलणार्या ततंर्ज्ञानाची
कोंडी करून त्याला मारक कसे ठरत आहेत या िवषयावरही मी बरचेदा िलिहलेले आहे.

मधल्या काळात अिभयांितर्की तज्ञांचा एक उत्स्फूतर् गट पुढे येऊन त्यांनी इटंरनेट इिंजिनयरींग
टास्क फोसर् (आयईटीएफ) स्थापला केला. हा गट हा स्वयसं्थािपत होता. आिण त्यांच्या
कायर्पध्हतीच्या िनयमावल्या खलेुपणाने उपलब्ध होत्या. आिधक महत्वाचे म्हणजे ते "काम
करणार ेकोड" या तत्वावर आधारलेले होते. याचा अथर् असा की तुम्ही एखाद्या सिमतीच्या
सभेत जाऊन इटंरनेटच्या कामाच्या पर्माणीकरणाच्या नुसत्या सूचना करू शकत नाही,
उदाहरणाथर् एमेलची शीषर्के, तुम्ही ते कोड िलहून ते काम करते हे दाखवलेले असावे लागत
असे. त्यामुळे इटंरनेटच्या कायर्पद्धती या पर्त्यक्ष काम करणार्या तुकड्यांमधून बनत गेल्या. त्या
ऐवजी ओएसआय हे कॉपोर्रटे आराखड्यानुसार चालायचे.

माझे इटंरनेट कायर्पद्धतीसाठीचे योगदान फारच मयार्िदत होते. पण मी आयइएफटी साठी बराच
वेळ खचर् केला आिण शेवटी शासनाच्या पर्श्नासंबधंी काम केले. त्यावेळी अमेिरकेच्या सुरक्षा
खात्याच्या आिण इतर सरकारी खात्यांसारखे जे आमचे देणगीदार होते त्यांच्या हातात बरचे
िनयतंर्ण होते. आिण ते तेव्हा इटंरनेट अिकर् टेक्चर बोडर् वर पर्ितिनधीही नेमायचे. त्यांच्या
हातातून अिंतम िनयतंर्ण काढून घेऊन खालून-वर पद्धतीच्या िनयतंर्ण पर्िकर्येकडे इटंरनेटला
घेऊन जाणार्य छोट्या मूलगामी गटाचा मी भाग होतो.

आम्ही आमची गाभ्याची तत्त्वे घट्ट धरून ठेवली होती. उदाहरणाथर् जे लोक सभांना येतील ते
त्यांचे िवचार मांडतील त्यांच्या मालकांचे िकंवा नोकरशहांचे नाही. कोणीही या सभांमध्ये
सहभागी होऊ शकेल, त्यासाठी अजर् वा सभासदत्व असायची गरज नाही. मी आयइएफटीचा
डाटाबेससाठीचे दस्तऐवज कसे िनमार्ण करावयाचे यासाठी बराच वेळ िदला होता. यासाठी मी
माझे सहकारी माशर्ल टी. रोझ याचे बरोबर मानकांच्या लेखनासाठी वापरायची भाषा िवकिसत
केली होती आिण ती आज देखील वापरली जाते.

इटंरनेट्ने ओएसआय बरोबरची लढाई िजकंली. आम्हाला असे आढळले की जेव्हा जेव्हा
आम्हाला पर्श्न सोडवण्याचा मागर् िदसेनासा झाला आिण आम्ही ती समस्या सोडवू शकलो
नाही अशावेळी खलु्या नेटवकर्  माध्यमातून तो पर्श्न नेहमीच सुटत आला. कोणीतरी एखादा
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नुकताच पदवी घेतलेला िवद्याथीर् पुढे येऊन चांगल्या रीतीने तो पर्श्न सोडवून टाकत असे.
इटंरनेटचा व्याप आम्ही स्वप्नात देखील अपेक्षा केली नव्हती एवढा वाढला. पण आम्ही एवढे
शेर्य जरूर घेऊ की आम्ही त्याच्या िवकासाच्या आड कधी आलो नाही हे आमचे सकारात्मक
काम होते. ओएसआयशी िनगडीत लोक तो धडा िशकले नाहीत आिण त्यामुळे ते इितहासाच्या
पानांवर एक तळटीप बनून रािहले आहेत.

...

इटंरनेट्साठी कोड स्वराज हे खरखेरु ेवास्तव रािहले आहे, जरी आताशा अनेक
भींतीअसलेल्या बागा उभ्या राहत आहेत. जर तुम्ही िलनक्स वापरले तर तुमचा संगणक कसा
काम करतो ते तुम्ही पाहू शकता पण तुम्ही तुमच्या आय-फोनचा सर्ोत कोड पाहू शकत नाही.
नेट साठीच्या कायर्पद्धती खलु्या आहेत परतंु सेवा मातर् कें िदर्करण झालेल्या क्लाऊड सेवा
बनत चालल्या आहेत. नेट िनरपेक्ष असावे यासाठीची लढाई चालूच आहे, तरीही बरचेसे
इटंरनेट खलेु रािहले आहे आिण तसे राहण्यासाठी आपण सतत लढले पािहजे. तरीही
इटंरनेटवर हल्ला होतच आहे - खोट्या बातम्या, िशवीगाळ आिण नेटला सुरंुग लागून ते बदं
पडावे अशा पर्कारचे अनेक पर्यत्न होत आहेत.

आपण देखील आपली नजर उंच ठेवायला हवी. फक्त नेट खलेु असून उपयोग नाही. हे तत्त्व
आपल्या सवर् जीवन व्यवहाराला लावले जायला हवे. कोड स्वराज कायद्यासाठी पण लागू होते.
जर ज्या कायद्याने आपले शासन व्हावे ते िनवडतो ते जर अपूणर् असतील, तांितर्क दृष्ट्या
सदोष असतील आिण महागडे असतील तर ितला आपण खरी लोकशाही कशी म्हणू शकू?
खर ेतर िवकेर्त्यानी कायदा उपलब्ध करून देण्याच्या जुनाट पद्धतींमुळे वकीलांना सुद्धा तर्ास
सहन करावा लागतो उदाहरणाथर् ती कंपनी जी जॉिजर्याच्या कायद्यावर एकािधकार सांगते पण
तांितर्क्दृष्ट्या सदोष सॉफ्टवेअर वापारून अपमानकारक अटींवर तो उपलब्ध करून देते.
अगदी सावर्जिनक समजल्या जाणार्या सेवा म्हणजे अमेिरकेच्या फेडरल न्यायालयाची पद्धत
ही अपुरी आिण पशैाच्या व्यवहाराच्या मागे दडलेली आहे आिण त्यामुळे साध्या गोष्टी करणे
देखील अशक्य असते, उदाहरणाथर् सवर् िजल्हा न्यायालयाचा व्यवहार डाउनलोड करून
गोपनीयतेच्या अटींचे उल्लंघन होत नाही ना हे तपासणे अशक्य बनले आहे.

मला असे वाटते की कोड स्वराज हे इटंरनेटच्या आिण कायद्याच्या देखील पलीकडे जाते,
आिण तांितर्क मानके मोफत उपलब्ध करून देण्याचा आमचा लढा त्याचेच उदाहरण आहे.
आपले जग हे िदवसेंिदवस मोठ्या पर्माणात तांितर्क बनत चालले आहे आिण आपल्या मूलभूत
ततंर्-वजै्ञािनक अधोरचना कशा चालतात ते समजून घेणे आवश्यक आहे. मानके म्हणजे गोष्टी
कशा करायच्या याबद्दलचे सवार्ंना मान्य मत, आिण कोड स्वराज म्हणते की अशी मानके
अथर्पूणर् व्हायची तर ती सवार्ंना वाचता आिण सांगता यायला हवीत. खाजगी मानके ही खाजगी
कायद्याइतकीच अथर्िवहीन आहेत.

मला इला भटांचे शब्द आठवतात की आपण आपल्या ध्येयाबाबत महत्वाकांक्षी असायला हवे.
जरी आपल्याला वाटत असले की नजीकच्या काळात ते साध्य होण्याची शक्यता नाही तरीही
आपण जागितक शांतीसाठी काम करायला हवे, अगदी कधीच साध्य होणार नाही असे वाटत
असले तरीही. आपण पर्यत्न हा केला पािहजे.

'कोड स्वराज'वरील िटपण'कोड स्वराज'वरील िटपण

153



ज्ञानाची उपलब्धता हे देखील महत्वाकांक्षी उिद्दष्ट आहे. आपण त्यासाठी काम करायला हवे.
आिण जसे िहदं स्वराज हे भारतासाठीच्या इतर महत्वाकांक्षी उिद्दष्टांशी जोडले गेले होते तसेच
मला वाटते की कोड स्वराजची सांगड आपण जागितक पातळीवर सवार्ंसाठी ज्ञान खलेु
करण्याच्या उिद्दष्टाशी घालू शकतो. तुमच्याकडे खलुी िनयमावली नसेल तर मािहतीचे
लोकशाहीकरण तुम्ही कधीच करू शकणार नाही. हा मुद्दा लोकशाहीमध्ये लोकांनी स्वत:चे
भिवतव्य स्वत: िनयिंतर्त करावे या बद्दलचा आहे..

खखुलुलेे शासन: एक म शासन: एक मंतंर्तर्

बरकॅ ओबामा यांनी सूतर्े हातात घेतल्यावर एक रोचक गोष्ट मी दरुूनच अनुभवली. खूप वषेर्
माझी सरकारी मािहतीसाठीची लढाई ही िसलीकॉन व्हलॅीच्या दृष्टीने अपवादच होती. पण
ओबामाने एक आशेचा झोत आणला त्यामध्ये शासन अिधक चांगले करण्याची ततंर्ज्ञानात
ताकद असल्याबद्दल एक आशावादाची लाट आणली. गूगल आिण फेसबुक मधील वरीष्ठ
अिभयतं्त्यांनी आपले खूप पसैा देणार ेकाम सोडून व्हाईट हाउसमध्ये नोकर्या घेतल्या.

राष्टर् ाध्यक्षांनी एका मुख्य ततंर्ज्ञान अिधकार्याची नेमणूक केली आिण त्या जागी काम केलेल्या
तीनही जणांना मी माझे िमतर् समजतो. डेिव्हड फेिरएरो सारख्या दरू दृष्टी असलेल्यांना संपूणर्
िवभाग चालवायला िदले गेले. फेिरएरोंना नॅशनल आकार्इव्हचे काम िमळाले. िरपिब्लकनांनी
कॉगर्ेस चालवली होती पण त्यांनासुद्धा ततंर्ज्ञानाला जवळ करावेसे वाटू लागले होते. कॉगर्ेसमन
डॅरले इसा जे पर्ितगामी िरपिब्लकन सिमतीचे अध्यक्ष होते त्यांच्यासोबत हातात हात िमळवून
माझ्यासारखा उदारमतवादी माणूस काम करत होता आिण मोठ्या पर्माणात कॉगर्ेसच्या
कारभाराच्या िचतर्िफती आम्ही खलु्या केल्या.

सरकारच्या खलु्या भागीदारीसाठी व्हाईट हाऊसमधून आंतरराष्टर् ीय पातळीवर खूप पर्यत्न केले
गेले. अनेक देशाचे अिधकारी वारवंार भेटले आिण त्यांनी खलु्या सरकारबद्दलचे धोरण आिण
उिद्दष्ट ठरवण्यासाठी त्यांनी वेळ िदला. अमेिरकेत पर्त्येक फेडरल खात्याने त्यांचा खलु्या
सरकारच्या धोरणाचा आराखडा देणे आवश्यक केले गेले. खात्यांनी िकती "डाटा सेट"
लोकांसाठी खलेु केले यावर त्यांचे दजार् व कर्मांक ठरू लागले. पारदशर्कता हा परवलीचा शब्द
झाला. खलेुपणा हे लक्ष्य होते.

यनुाटेड िकंगडम मधील गव्हनर्मेंट िडिजटल सिव्हर्स या खात्याने दृश्यमान ऑनलाईन सरकारी
सेवांमध्ये आधुिनक कॉम्प्यटुर पर्ोगर्ॅिमगं जाणणार्या तज्ञांना मोठ्या पर्माणावर आणले.
अमेिरकेने सरकारी नोकरीत आिधक ततंर्ज्ञ आणण्यासाठी या पथदशीर् कामाचे अनुकरण केले. .
नव्याने कामाला लागलेल्या अमेिरकन िडजीटल सेवा या सेवेला नवीन गट जोडला गेला ज्याचे
नाव होते "18एफ़" जे सवर्साधारण सेवा व्यव्स्थापन कायार्लयामध्ये िस्थत होते आिण त्यात
शभंरके हुषार, तरुण आिण अनुभवी ततंर्ज्ञ होते. (या संस्थेचे िविचतर् नाव हे त्याच्या
कायार्लयाच्या िठकाणावरून आले आहे जे िठकाण हे 18 वा रस्ता आिण फ रस्ता यांच्या
कोपर्यावरच्या इमारतीमध्ये होते.)

एअरन स्वाट्झर् याने जवळपास त्याच काळात एक िनबधं िलिहला जो मी पिरिशष्ट म्हणून
जोडला आहे. त्याने हा धोका दाखवून िदला होता की पारदशर्कता हे एकच लक्ष्य ठेवणे हे
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चुकीचे लक्ष्य ठरू शकते. मला त्याचे हे िवचार पटतात. लोक मला जेव्हा म्हणायचे की मी माझे
काम सरकारमध्ये पारदशर्कता यावी या एकाच उिद्दष्टाने झपाटून करत आहे तेव्हा मला त्याचा
राग यायचा. गरैसमज करून घेऊ नका. मला पारदशर्कता ही सरकारी खात्यांचा आिण माझ्या
सारख्या सेवाभावी संस्थांचाही कारभार सुधारण्याचे साधन म्हणून आवश्यक आहे हे मला
पूणर्पणे पटते. पण मला आम्ही जे काम करतो आहोत त्याला ही िवचारांची चौकट लावणे
चुकीचे वाटते. पारदशर्कता हे धूसर लक्ष्य आहे आिण त्यात त्या ठोस विैशष्ठ्यापयर्ंत
पोचण्याची क्षमता नाही जी सत्यागर्हासाठी आवश्यक आहे. तुम्हाला फक्त उजेड हेच उिद्दष्ट
ठेऊन चालत नाही.

मी जे काही केले ते सरकारने अिधक चांगले काम करावे म्हणून केले. सरकार स्वत:साठी बार
साठी आिण लोकांसाठी कायदा कसा उपलब्धा कतर्त होते त्यामध्ये मला आमूलागर् बदल
करायचा होता. मला कॉगर्ेससमोरील सुनावण्या ऑनलाईन यायला हव्या होत्या कारण असे
करण्याने देशभरच्या िवद्याथ्यार्ंचे त्यातून िशक्षण झाले असते आिण कॉगर्ेसमध्ये काम करणार्या
कमर्चार्यांना कॉगर्ेस अिधक चांगल्या पर्कार ेचालवण्यास मदत झाली असती.

या खलु्या सरकारच्या मोिहमेमध्ये मला चांगला िवचार करणारी चांगली माणसे भेटली ज्यांना
वाटत होते की ते व्यवस्था आत राहून बदलू शकतील. मला काय म्हणायचे आहे ते स्पष्ट करू
दे. त्यापकैी अनेकांना चांगले यश आले आहे. उदाहरण म्हणून पाहा एका छोट्याशा स्वॅट टीमने
healthcare.govची कंतर्ाटदारांच्या नरकातून सुटका करण्याचा चमत्कार केला. पण अनेक
लोकांना वाटले की हा आतला मागर् हा काही लोकांचा क्लब आहे. तुम्ही सरकारमध्ये नसाल
तर तुम्ही त्या उत्तराचा भाग असू शकत नाही. त्यांच्यापकैी खूपजणांना माझ्याशी बोलायला
मोकळे वाटत नव्हते. कारण त्यांना वाटत होते की माझ्याशी बोलणे म्हणजे मूलभूत बदल आिण
संघषर् आपलेसे करणे.

मला असे वाटते सरकार कायर्क्षम होण्यासाठी आतून आिण बाहेरून दोन्हीकडून पर्यत्न
व्हायला हवेत. मी भारतामधल्या आिण अमेिरकेमधल्या दोन्ही िठकाणच्या नागरी पर्शासनाच्या
कौशल्याची कदर करतो. आिण उद्देश-पर्ेिरत िवभागात जा, आिण ितथल्या सावर्जिनक सेवा
पुरवणार्यांचे तांितर्क ज्ञान आिण त्यांचे कामाशी असलेली बांिधलकी तुम्हाला अचंिबत करले.

असे असले तरी सरकारी कामाची िभस्त आपण फक्त सरकारशी आतून जोडलेल्यांवर टाकून
चालणार नाही. सरकार आपल्या मालकीचे असते. आिण ते कसे चालते यामध्ये आपण
कृतीशील सहभाग घेतला नाही तर त्यांच्या पूणर् क्षमता पर्त्यक्षात येणार नाहीत. पारदशर्कता हे
एकच ध्येय पुरसेे नाही, आणखी ठोस आिण िविशष्ट लक्ष्य असणे गरजेचे आहे. म्हणून पािहजे,
कोड स्वराज. जर एखादा कायदा असेल तर तो सवार्ंसाठी हवा. ही फक्त पारदशर्कतेसाठी
केलेली पारदशर्कतेची मागणी नाही तर पारदशर्कता पर्त्यक्षात हवी ती कायद्याचे आिण
ततंर्ज्ञानाची पायाभूत व्यवस्था कायर्क्षम पद्धतीने चालण्याण्यासाठीचे हत्यार म्हणून. आिण ते
फक्त व्यवस्थेच्या आतून साध्य होणार ेनाही.

अनेक वषर् असे वाटायचे की आतूनच काम करायला हवे. यनुाटेड िकंगडमच्या गव्हनर्मेंट
िडजीटल सिव्हर्स ला तांितर्क बाबतीत जगभर गौरव िमळाला पण सरकार बदलल्यानतंर त्याचे
आता िरकामे टरफल तेवढे िशल्लक रािहले आहे. अमेिरकेमध्ये यूएस िडजीटल सिव्हर्स आिण
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18फ हे धोरणे बनवणार्यांचे आिण व्यवस्थापनाचे लक्ष आपल्याकडे राहील यासाठी झगडत
आहेत. ते अजूनही फार मोठे मोलाचे काम करत आहेत, आिण या दोन्ही संस्थांचे व्यवस्थापक
हे माझे व्यिक्तगत िमतर् आहेत आिण त्यांच्या सावर्जिनक िहताच्या जािणवेचा मी चाहता आहे.
पण त्यांना आपली बाहेरून मदत लागणार आहे. आपण शासन व्यवस्था फकत सरकारची
जबाबदारी म्हणून सोडून देऊन चालणार नाही. नागिरक म्हणून आपली ती जबबदारी आहे.

भारतामधील ज्ञानासभारतामधील ज्ञानासंबंबंधंी कायधी कायर्र्कर्मपितर्काकर्मपितर्का

िडसेंबर मिहन्याचा शेवट आला 2017 साल संपू लागले, मी हे सवर् िदवस मला काय करायचे
आहे हे समजून घेण्यात घालवले होते आिण मला समजले की मला भारतात जास्त काम
करायचे आहे. आिण हे मला माझ्या स्वाथार्साठी करायचे होते. एवढा शर्ीमतं इितहास, एवढे
ऊजार्मय लोक असलेल्या या पर्चंड आिण िविवधतापूणर् देशाकडून मी खूप काही िशकतो. मला
असेही वाटते की सॅम िपतर्ोदा यांचेबरोबर मी जे काही काम करत आहे त्याचे पिरणाम िदसू
लागले आहेत. आिण त्यांच्यामुळे मी भारतामध्ये इतक्या सार्या लोकांना भेटलो आिण ते आता
माझे आयषु्यभराचे िमतर् बनले आहेत याची मला खातर्ी आहे.

मला या पुस्तकाचा समारोप त्यांच्याबद्दल बोलून आिण भिवष्यातील कामासाठीची एक
कायर्कर्म पितर्का मांडून करायचा आहे. हे मी करतो आहे ते माझ्या स्वत:च्या िवचारांची नीट
व्यवस्था लागावी म्हणून पण आशा आहे की या आमच्या लढाईत आणखी लोक सामील
होतील.

माझ्या मते दहा के्षतर्े अशी आहेत की ज्यांत आपण काम करू शकू. . त्यापकैी काहींत आधी
पासूनच काम होत आहे. मला हेही स्पष्ट करावेसे वाटते की इतरांच्याही अशाच वेगळ्या याद्या
असतील, कदािचत माझ्यापेक्षा चांगल्या देखील असू शकतील. मी हा दहा के्षतर्ांतला कायर्कर्म
पूणर् िनिश्चत कायर्कर्म म्हणून अिजबात सुचवत नाही. माझा यावरही ठाम िवश्वास आहे की
गांधीजी जेव्हा म्हणाले ‘तुम्हीच बदल व्हा’ त्यांचे फक्त एवढेच म्हणणे नव्हते की लोकांनी कृती
करायला हवी. तर लोकांनी अतंमर् ुख होऊन िवचार करावा आिण इतरांनी कसे वागले पािहजे ते
त्यांना सांगू नये.

1. तांितर्क ज्ञान: पिहले के्षतर् अथार्तच तांितर्क ज्ञान उपलब्ध होण्यासाठी चाललेली लढाई
म्हणजे मानकांसाठीचा सत्यागर्ह. या के्षतर्ामध्ये, फक्त भारतातच नाही तर सार्या जगभर पर्श्न
उभे केले गेले आहेत. लाखो लोकांनी आम्ही पोस्ट केलेली मानके वापरली आहेत, आम्ही
भारतातील आिण अमेिरकेतील नागिरकांना ही मािहती िदली आहे आिण हे स्पष्ट आहे की या
मािहतीचा मोठ्या पर्माणात िवकास करायची गरज आहे.

आम्ही िदल्लीच्या माननीय उच्च न्यायालयाच्या आिण अमेिरकेतील माननीय कोटर् ऑफ
अपील्स या दोन्ही न्यायालयांच्या िनकालाची वाट पाहत आहोत, नुसती वाट न पाहाता काही
आणखी करण्याची गरज आहे. ज्यांनी ही माहीती वापरली पािहजे त्यांच्या मनात आपण हे
पर्श्न उभे केले पािहजेत, म्हणजे िशक्षक-पर्ाध्यापक, अिभयतें, नगरािधकारी, आिण सामान्य
जनता. आपण सवार्ंनी आवाज उठवला आिण आपला समाज शािसत करणार्या तांितर्क
कायद्यांच्या उपलब्धतेची मागणी केली तरच हे पर्त्यक्षात येईल.

कोड स्वराजकोड स्वराज

156



2. पिब्लक लायबर्री ऑफ इिंडया. दसुर ेम्हणजे पुस्तकांची उपलब्धता आिण ते काम पिब्लक
लायबर्री ऑफ इिंडया माफर् त चालू आहे. अजून खूप सार ेकाम करायचे बाकी आहे, भारतातील
सवर् लायबर्र्यांमधील पुस्तकांचे चांगले स्कॅन करण्याचे केवढे तरी काम आहे. आता अिस्तत्वात
असलेले संकलन पाहता त्याची पूणर् क्षमता पर्त्यक्षात येण्यासाठी खूप काही करायची गरज
आहे, मेटाडाटा नीट करायला हवा, तुटलेले स्कॅन शोधून काढायला हवेत आिण आणखी
सािहत्य जमा करायला हवे आहे. सािहत्याचा मजकूर टेक्स्ट स्वरूपात आणण्यासाठी पर्गत
असे ऑिप्टकल कॅरकॅ्टर रकेग्निशन िवकिसत करण्याची तातडीची गरज आहे.

भारताच्या िडजीटल लायबर्रीसाठी सरकारने घातलेले पिरशर्म वाखाण्याजोगे आहेत असे मला
वाटत असले तरी ते सार ेसािहत्य परत स्कॅन करायला हवे आहे. सांगायचे तर आताचे स्कॅन हे
कमी दजार्चे आहे. आिण अनेक पाने हरवलेली आहेत िकंवा वाकडी ितकडी आहेत. यामुळे
संकलन अपूणर् राहते आिण त्याचे ओसीआर कठीण जाते. सावर्जिनक, के्षतर्ातील सािहत्य
उपलब्ध करून देणार ेएक मोठे सावर्जिनक स्कॅिनगं कें दर् जर भारतात उभे केले तर भारतातील
सवर् भाषांमध्ये शकै्षिणक सािहत्य मोठ्या पर्माणावर उपलब्ध करून देण्यासाठी ते खूप
उपयोगाचे होईल. आताचा आमचा संगर्ह 4 लाख पुस्तकांचा आहे. माझ्या अदंाजापर्माणे पूणर्
पर्यत्न केले तर अनेक दशलक्ष पुस्तके स्कॅन करावी लागतील. हे करण्याजोगे आहे आिण काही
वषार्ंत ते करता येणे शक्य आहे. भारतातील िशक्षणाच्या उज्ज्वल भिवतव्यासाठी ती एक फार
चांगली गंुतवणूक ठरले.

ओबामा यांनी जेव्हा कायर्भार स्वीकारला तेव्हा जॉन पोडेस्ता यांना भेटलो आिण आम्ही
अध्यक्षांना या धतीर्वरचे एक पतर् िलिहले. मी हे पतर् YesWeScan.org (होय, आपण स्कॅन
करू शकू) अशा नावाची वेब साइट तयार करून त्यावर टाकले. हा थोडासा ओबामांच्या
िनवडणूक मोिहमेतील "Yes We Can" (होय, आपण करू शकू) या घोषवाक्यावर केलेला
खेळ होता. या पतर्ातील आकिषर्त करणारा भाग असा होता, "आपण जर मानवाला चंदर्ावर
पाठवू शकतो, तर आपण नक्कीच लायबर्री ऑफ कॉगर्ेसला सायबर स्पेस मध्ये पाठवू शकतो."
जॉन माझा सहलेखक होता म्हणून व्यवस्थापनाने आमच्या पतर्ाला आिकर् िव्हस्ट डेिव्हड
फेिरएरो यांच्या तफेर्  एक छानसे उत्तर आले. परतंु त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. मी नव्याने
उभे रािहलेल्या िडिजटल पिब्लक लायबर्री ऑफ अमेिरका यांना या व्यापक स्फूतीर्दायक
उिद्दष्टाकडे आकषीर्त करण्याचा आटोकाट पर्यत्न केला पण काहीच साध्य झाले नाही. माझी
आशा आहे की भारतामध्ये हे आव्हान स्वीकारले जाईल आिण पुढील िपढ्यांच्या िशक्षणासाठी
एक ज्ञानमिंदर उभे राहील.

3. सरकारची घोषणापतर्े: ितसर ेके्षतर्, सरकारच्या अिधकृत पितर्कांचे आधुिनकीकरण. याला
गती िमळताना िदसत आहे, सरकारच्या बाजूनेही आिण सरकारी राजपतर्ांबाबत
तळागाळातूनही. पण यासाठी जाजास्त जोमाने पर्यत्न करायला हवे आहेत असे वाटते.
राजपतर्ांचे मागील खडं हे त्यांच्या जुनाट तांितर्क चौकटीतून मुक्त करायला हवेत. महत्वाचे
म्हणजे, इथून पुढे, राजपतर्े, कायदे, िनयम, अिधिनयम, अिधिनयम आिण सरकारच्या सवर्
पर्कारच्या घोषणा करणार ेसािहत्य हे जास्तीत जास्त व्यापक स्तरावर उपलब्ध व्हायला हवे.
पण हे तेव्हाच होऊ शकेल जेव्हा या सािहत्याचा पर्सार करणार्या सरकारी कमर्चार्यांना त्याचे
फायदे लक्षात येतील व पटतील. आपण स्वत:ला िशिक्षत करत असताना त्यांनाही िशिक्षत
करणे गरजेचे आहे.
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सरकारच्या घोषणा पर्सािरत करणार ेसािहत्य जास्त लोकांपयर्ंत पोचण्यासाठी दोन पर्कारचे
पर्यत्न करायला हवेत. पिहले पर्यत्न हे पूणर्त: तांितर्क आहेत ते म्हणजे सवर् राज्य व
नगरपािलकांच्या राजपतर्ांच्या पर्ितमा तयार करून त्या इटंरनेटवर िनरिनराळ्या िठकाणाहून
उपलब्ध करणे, कदाचीत आता ऑनलाइन उपलब्ध असलेल्या फाइल्सिशवाय पुढेजाऊन
ऐितहािसक आवृत्त्या स्कॅन करायला हव्यात. आज उपलब्ध असलेल्या राजपतर्ांच्या पर्ितमा
अशा ऑनलाइन उपलब्ध करणे थोडे कठीण आहे पण काही थोड्याशा सातत्याच्या पर्यत्नांनी
ते शक्य होईल.

आणखी एक पर्यत्न जो मदतकारक ठरू शकतो तो म्हणजे सरकारी, कायद्याच्या आिण
ततंर्ज्ञानाच्या के्षतर्ातील लोकांना एकतर् आणून त्यांच्या सभा, सम्मेलने, कायर्शाळा िकंवा पिरषदा
आयोिजत करणे. या िठकाणी कायद्यांच्या घोषणा िकंवा अिधकृत पितर्कांचे आधुिनकीकरण
करण्याच्या दृष्टीने कदािचत कायद्यात काही बदल करणे आवश्यक असेल पण व्यवस्थापकीय
आिण कायर्पद्धतीतले काही आवश्यक बदल नक्कीच करावे लागतील. भारतात सरकारी घोषणा
पर्सािरत करणार ेआिण यकेुसाठी अशी व्यवस्था उभी करणार्या तज्ञांसारखे काही तज्ञ यांना
एकितर्त आणले तर कदािचत काही ठोस पावले उचलण्यासाठी िठणगी पडू शकेल.

4. िहदं स्वराज: हे चौथे के्षतर्, िहदं स्वराजच्या शर्ीमतं आिण आश्चयर्कारी इितहासाचे
दस्तऐवजीकरण, हे माझे आवडते के्षतर् आहे आिण मला या संगर्हात नवनवीन सािहत्य
घालताना खूप आनदं िमळतो. येथे देखील काही पर्श्न आहेत. महात्मा गांधीच्या सािहत्यावर
देखील तांितर्क बाबी आिण कॉपीराइटच्या साहाय्याने िनयतंर्ण पर्स्थािपत करण्याचा पर्यत्न होत
आहे. झाला. स्वाततं्र्यलढ्याची नोंद करणार ेसार ेसािहत्य, सवर् दस्तऐवज सर्ोत आिण
लढ्यातील पुढाकार घेणार्या पूवर्सूरींचे शब्द उपलब्ध व्हायला हवेत, िवशेषतः ही सामुगर्ी जर
सरकारच्या साहायाने िनमार्ण झाली असेल तर.

अगदी साबरमती आशर्म देखील गांधीजींच्या सािहत्याबाबत कॉपीराइट हक्क सांगतो आिण
त्याच्या वापरावर तांितर्क िनबर्ध घालतो. मला हे मान्य केले पािहजे मला या सािहत्याच्या
पीडीएफ फाइल िमळाल्या तेव्हा पर्थम मी त्यावरचे सुरक्षा िनबर्ंध काढून टाकले होते (असे
केल्याने लोकांना खडंातून काही पाने वेगळी करता येणे शक्य झाले) आिण पर्त्येक पानावर
असलेले वॉटरमाक्सर् काढून टाकले ज्यांच्यामुळे माझ्या मते पाने खराब होत होती.

मी साबरमती अशर्माला पतर् िलहून आमच्या िहदं स्वराज संगर्हात ठेवण्यासाठी गांधी
पोटर्लवरील सािहत्य कोणत्याही बधंनािशवाय, वॉटर माक्सर् आिण तांितर्क बधंने काढून
उपलब्ध करून देण्याची िवनतंी केली आहे. आिण त्यांच्याबरोबर आिण भारतातील इतर
महत्वाच्या ऐितहािसक सामुगर्ीच्या िवश्वस्तांसोबत ही महत्त्वाची चचार् होईल अशी आशा आहे.
या काही मयार्दा असण्याचे कारण मला समजते आिण यामागे त्यांच्या मूळ स्वरूपाचे रक्षण
करणे आिण त्यांचा दरुुपयोग न होऊ देणे अशी खूप पर्ामािणक आिण तीवर् इच्छा आहे हेही
मला समजते. पण अशा रीतीने हे ऐितहािसक सािहत्य कुलूपबदं केल्याने दरुुपयोग होणे
थांबणार नाही फक्त त्याच्या योग्य व वधै वापरावर बधंने पडतील. मला असे वाटते ही चचार्
येत्या काही वषार्त थांबेल आिण आपणा सवार्ंना एकाच उद्देशासाठी काम करता करता या चचार्
बर्याचदा कराव्या लागतील.
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5. भारताचा फोटो दस्तऐवज: ज्या पांचव्या के्षतर्ात काम करायची गरज आहे ते म्हणजे
भारताचा जास्त चांगला छायािचतर्ांच्या स्वरूपातला दस्तऐवज बनवणे. भारताच्या मािहती
खात्याकडे असलेले फोटो कमी पर्तीचे आहेत पण तरीही देखणे व िचत्तवेधक आहेत.
भारतामध्ये देशभर असंख्य छायािचतर् संगर्ह आहेत आिण ते बिंदस्त आहेत. आिण अनेकदा
उत्तम पर्तीची छायािचतर्े िकंमतीच्या िभतंींमागे बदं आहेत. िबर्िटश लायबर्री सारख्या िठकाणी
देखील थक्क करणार ेसंगर्ह आहेत.

माझ्या मते हाय-रझेोल्यशुन चांगल्या पर्तीच्या छायािचतर्ांचे इटंरनेटवरून छापून घेता येतील
असे डाटाबेस िनमार्ण करणे व ते कोणत्याही अडसरा िशवाय वापरण्यासाठी खलेु करणे हे एक
चांगले लक्ष्य आहे. हे काम फारसे कठीण नाही. उदाहरणाथर् मािहती मतंर्ालयाकडचा
छायािचतर्संगर्ह जास्त सुलभतेने उपलब्ध करणे सहज शक्य आहे आिण त्यांच्या उपयोगावर
बधंने घालण्याचे काही कारण नाही.

6. ऑल इिंडया रडेीयो ऊफर्  आकाशवाणी: जेव्हा मला गांधीजींच्या आयषु्यातील शेवटच्या
वषार्तील 129 भाषणे आकाशवाणीवर उपलब्ध झाली तेव्हा मला आश्र्चयार्चा धक्काच बसला.
माझी खातर्ी आहे की आकाशवाणीच्या कुलूपबदं पेट्यांमध्ये आणखी अनेक गोष्टी असतील. या
खिजन्याचा काही भाग व्यापारतत्त्वावर संगीताच्या सीडी िकंवा इतर सामुगर्ी ह्या रूपात उपलब्ध
झाला आहे. आकाशवाणी हा सरकारचा एक कळीचा िवभाग होता आिण असे वाटते की हा
संगर्ह जास्त व्यापक पातळीवर उपलब्ध झाला तर मोठे काम होईल.

7. भारताचा िचतर्िफतींचा दस्तऐवज: शर्ाव्य संगर्हाशी जवळचे नाते असलेले हे सातवे म्हणजे
िचतर्िफती. आम्ही "भारत एक खोज"चे 53 भाग पोस्ट केले. ते भाग आजदेखील तेवढेच
लोकिपर्य आिण दाखवण्यास योग्य आहेत. रामायण का पोस्ट करू नये? उत्सवांसाठी
गायलेली गाणी, नाच, कला आिण भारताची संस्कृती व इितहास यांचा ठेवा साजरा करणारी
जी हजारो डोळे िदपवणारी दृक-शर्ाव्य साधने िनमार्ण केलेली आहेत ती उपलब्ध का करू
नयेत? दरूदशर्न हे आकाशवाणीपर्माणेच अनेक वषेर् भारत सरकारचे अगंच होते. आिण आता ती
स्वततंर् संस्था झाली आहे पण ितचे उिद्दष्ट अजूनही सावर्जिनकच आहे.

भारतात दरूदशर्न व्यितिरक्त देशभर आणखी अनेक िचतर्फीत संगर्ह आहेत जे सहजपणे जास्त
व्यापक पातळीवर उपलब्ध केले जाऊ शकतात. माझा अमेिरकन नॅशनल आकार्इव्ह्जचा
अनुभव असा आहे की जे िचतर्िफती जतन करण्यासाठी काम करतात त्यांना ते जास्त व्यापक
पातळीवर वापरले जावेत असे वाटत असते. आमच्या स्वयसेंवकांनी जेव्हा 6,000
िचतर्िफतींच्या पर्ती बनवल्या आिण त्या 7,5 कोटी वेळा पािहल्यागेल्या तेव्हा संगर्हकत्यार्ंना
पर्चंड आनदं झाला. अनेकदा संगर्हातून पसेै िमळवता येतील या चुकीच्या समजामुळे िचतर्िफती
लपवून ठेवल्या जातात पण तसे केल्याने त्यांचा उपयोग सीिमत राहतो आिण फारसा पसैाही
उभा राहत नाही. िशवाय हेतुपुरस्सरर आपलाच इितहास असा मागे ठेवणे ही काही योग्य
लोकसेवा म्हणता येत नाही.

शक्य त्या उत्तम पर्तीच्या िचतर्िफती, छायािचतर्े आिण शर्ाव्य माध्यमे उपलब्ध करून देणे याला
आणखी एक पलैू आहे. एखादा िचतर्पट िकंवा बातमीपतर् बनवण्यातील सवार्ंत कठीण गोष्ट
असते, ती म्हणजे िचतर्पटांसाठी "बी-रोल" िकंवा छ्पाईसाठी "स्टॉक फोटो" िमळवणे. तुम्ही
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पर्वास वणर्न िलहीत असाल तर तुम्हाला ताज महालचा फोटो ह्वा असेल. तुम्ही िचतर्पट बनवू
इिच्छत असाल आिण नेहरंूच्या दस्तऐवजातून िचतर्फीत हवी असेल. अशा पर्कारची
ऐितहािसक सामुगर्ी िमळणे हे बरचेवेळा खूप अडचणीचे असते.

जर सरकारने भारताच्या ऐितहािसक दस्तऐवजांचा सावर्जिनक महत्वाचा गाभा िडिजटाइज
केला आिण ही मािहती मािहती मोफत आिण बधंनातून मुफ्त केली, तर ती बॉिलवुड आिण
पर्सार माध्यमासाठी तर मोठी भेट ठरलेच िशवाय छोटे स्वततंर् िचतर्पट िनमार्ते, लेखक आिण
िवद्याथीर् यांनासुद्धा या उपलब्ध सािहत्याचा आपल्या स्वत:च्या कामासाठी उपयोग करता
येईल. असा एक सावर्जिनक गाभा उपलब्ध केल्याने खाजगी कामालाही मोठी मदत िमळते.

ही सात के्षतर्े कठीण असली तरी तशी साधी सरळ आहेत. मी आणखी 3 आव्हाने समोर ठेऊ
इिच्छतो.

8. पारपंिरक ज्ञान
9. आधुिनक िवज्ञानाचे ज्ञान

10. मािहतीच्या लोकशाहीकरणाचे व्यापक मह्त्त्वाकंक्षी उिद्दष्ट

पारपारंपंिरक ज्ञान आिण जपिरक ज्ञान आिण जैिैवक तस्करीिवक तस्करी

पारपंिरक ज्ञान हा माझ्यासाठी नवा पर्ांत होता. कारण या पर्ांतात माझे वाचन फार जास्त
नव्हते. माझ्या ऑक्टोबर 2017च्या भेटीत सॅम िशकागोहून िवमानाने आले आिण मी सॅन
फर्ािसिन्सकोहून आलो. आम्ही िदल्लीला भेटलो आिण सरळ बेंगळुरूला गेलो. आमचा पिहला
मुक्काम हा आयवुेर्द िवद्यापीठ आिण हॉिस्पटल येथे होता. सॅम आिण त्यांचे िमतर् दशर्न शकंर
यांनी 30 वषार्ंपूवीर् स्थापन केलेल्या या िवद्यापीठाचा सॅम हे कुलगुरू आहे.

आयवुेर्द हे िपढी दर िपढी सोपवले गेलेले आिण सुधािरत होत गेलेले संस्कृत संिहतांमधील
भारतातील पारपंिरक वदै्यक िवज्ञान आहे ते जाणणार्यांना वदै्य असे म्हणतात. आयवुेर्दाशी
संबिंधत दसुर ेआहे यनुानी, जगाच्या अरब आिण पिशर्यन या भागातून आलेले आिण मुिस्लम
हकीम वापरत असलेले पर्ाचीन वदै्यकीय ज्ञान.

सॅम जेव्हा बोडर् आिण पर्ाध्यापकांच्या भेटी घेत आपल्या कतर्व्याचे पालन करत होते त्या वेळात
मी िवद्यापीठाच्या आवारात िफरत होतो. टर् ांस िडिसिप्लनरी िवद्यापीठाचे (टीडीयू) आवार ही
एक िचत्तवेधक जागा आहे. भारतामध्ये 6,500 हून जास्त औषधी वनस्पती वापरल्या जातात
आिण पर्ाचीन लेखांमध्ये ज्यांचे दस्तऐवजीकरण झालेले आहे. टीडीयूच्या आवारामध्ये मध्ये
त्यातील 1,640 हून अिधक पर्जातींची झाडे आहेत. त्यांच्या मोठ्या हरबेिरयम मध्ये 4,500
पर्जाती गोळा करून जतन केलेल्या आहेत.

टीडीयूमध्ये अिभजात संिहतांमधील पर्चंड मािहती आिण पद्धती आिण आधुिनक िवज्ञान यांची
सांगड घातली जाते. 50 पेक्षा जास्त पीएचडीचे िवद्याथ्यीर् आघाडीवरचे संशोधन करून
आयवुेर्दाची औषधे कशी काम करतात (वा करत नाहीत) याचे संशोधन करत आहेत. या
िवद्यापीठाचा नुकताच िवस्तार करण्यात आला आहे आिण त्यामध्ये आता पदवीपूवर् िशक्षण
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देण्याची सुरुवात झाली आहे तसेच एक मोठे इिस्पतळ चालवले जातआहे. या िशवाय
टीडीयूमध्ये 6,500 औषधी वनस्पती, त्यांपासून औषधे बनवण्याची कृती, औषधशास्तर् आिण
औषध कसे काम करते त्याची तत्त्वे आिण पद्धती, उपाय योजना, रोग कसे होतात, जीव
िनयतंर्ण आिण आयवुेर्दातील िवज्ञानाचे इतर मुद्दे या सवार्ंबद्दलची मािहती संगणकामधील
डाटाबेसच्या स्वरूपात ठेवलेली आहे.

मी या संशोधनाची अनेक उदाहरणे पािहली. उदाहरणाथर्, असे काही अभ्यास आहेत जे
दाखवतात की काही अन्न्पदाथर् आयषु्याची मयार्दा वाढवू शकतात. काही लोकिपर्य
अभ्यासांमध्ये रडे वाइनबद्दल हेच सांिगतलेले आहे. आयवुेर्दामध्ये डािळंबात देखील तेच गुणधमर्
आहेत असे म्हटले जाते जे आयवुेर्दाची आयमुर्यार्दा वाढवण्याचे काम करणार्या ‘रसायन’
शाखेचा भाग आहे.

एक पीएचडीचा िवद्याथ्यीर् डर् ॉसोिफलीया ही फळमाशी वापरून हे िवधान तपासत होता. काही
फळमाशांना रडे वाईन आिण काहींना डािळंबाचा रस िदला जातो आिण इतर माशांना िनयिंतर्त
गट म्हणून ठेवण्यात येते. या फळमाशा त्यांना ठेवलेल्या भांड्यावर िकती दरूपयर्ंत चढू शकतात
आिण िकती वेळ राहतात. हे त्यांच्या शक्तीचे आिण जीवनरसाचे माप समजले जाते. या
िवद्याथ्यार्ला असे आढळले की या फळमाशांना िदलेल्या या पूरक रसामुळे रडे वाइन िदलेल्या
आिण िनयिंतर्त गटाच्या तुलनेत त्यांचे आयमुार्न तर वाढलेच आिण त्यांची पुनरुत्पादन क्षमताही
वाढली.

टीडीयूच्या िवश्वस्त मडंळाचे उपाध्यक्ष आिण एक पर्िसद्ध न्यूरोलॉजीस्ट डॉ. रामस्वामी यांनी
मला आणखी एका पर्भावी पर्योगाबद्दल सांिगतले. एक वदै्यक शास्तर्ातील संशोधनातील एक
मोठा पर्श्न हा आहे की िनष्कषर् खर्याखरु्या जगामध्ये कसे तपासायचे. आथार्त, हे पर्योग
पर्योगशाळेतील उंदरांवर िकंवा फळमाशांवर करू शकतो पण ते माणसापेक्षा वेगळे आहेत.
कोणताही िसद्धांत हा मनुष्यावर परीक्षणासाठी वापरायचा हे कठीण काम आहे. कारण त्यामुळे
काहीवेळा मोठा घातक पिरणाम होण्याची शक्यता असते आिण म्हणूनच अशा पर्योगांची
िनयमावली कडक व काटेकोर असते. सवर्च वदै्यकीय संशोधनासाठी िबकट असा हा पर्श्न
आहे.

डॉक्टर म्हणाले की मलेिरया बरा करू शकतील अशी काही संभाव्य औषधे आहेत आिण त्याचे
पर्भाव परीक्षण त्यांना करायचे आहे. पण ते करण्यासाठी त्यांना एकच पद्धत वापरता येत होती
की ते औषध िदलेल्या व्यक्तीच्या यकृताचा एक तुकडा नमुना म्हणून काढायचा. पण ते मलेिरया
झालेल्या िजवंत माणसासाठी करू शकत नाही

म्हणून या टीमने आताचे पर्गत ततंर्ज्ञान पद्धती, स्टेम सेल ततंर्ज्ञानाचा वापर केला. त्यांनी
मनगटाच्या त्वचेच्या तुकडा घेतला. या स्टेम सेल्सच्या साहाय्याने मनुष्याचा कोणताही अवयव
वाढवता येतो आिण त्यांनी यकृते वाढवली. त्यांनी त्या यकृतांमध्ये इजेंक्शनने मलेिरयाची
लागण केली आिण नतंर एका यकृतात आयवुेर्िदक औषध टोचले आिण या रीतीने त्यांनी
पर्ाचीन औषधाचा पर्भाव अभ्यासायचा पर्योग केला.
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ही भेट फारच उदबोधक होती. आिण साहिजकच माझे िवचार हे या पारपंिरक ज्ञान भांडाराकडे
वळले. दशर्न शकंर यांनी सांिगतले की त्यांनी फार व्यापक असा डाटा बेस संकिलत केला आहे
ज्यात अिभजात संिहतांमधील औषधे, त्यांची छायािचतर्े, मािहती व अन्य सामुगर्ी समािवष्ट
आहे. मी िवचारले की तो डाटाबेस ऑनलाइन टाकता येइल का? त्यांनी म्हटले की जिैवक
िविवधतेचा कायदा असे करायला परवानगी देणार नाही. मला ते समजले नाही आिण मला
त्याबद्दल अिधक जाणनु घ्यायची इच्छा होती.

त्या संध्याकाळी म्हसैूर राज्यांच्या महाराणी पर्मोदा देवी वािडयार यांनी बगंलोरच्या काही
पर्ितिष्ठत लोकांसाठी आिण टीडीयूमधील डॉक्टरांसाठी बगंलोरच्या राजवाड्यात एक समारभं
आयोिजत केला होता. या समारभंानतंर आम्ही नेतर्दीपक असे दिक्षण भारतीय जेवण
घेण्यासाठी गेलो. या जेवणात, डोसा, पाणीपुरी, आिण गोड पदाथर् म्हणून किलगंडाच्याच
वाडग्यात किलगंडाची कुल्फी आिण पोकळ संत्र्यामधून संत्र्याची कुल्फी देण्यात आली होती .
मी रातर्ीच्या जेवणात आयवुेर्दाचे ज्ञान इटंरनेटवर टाकण्याबद्दल आिण जवै िविवधतेच्या
कायद्यामुळे त्या मािहतीच्या पर्सारावर काय परीणाम होतील याबद्दलचे पर्श्न िवचारत रािहलो.

...

मी जेव्हा कॅिलफोिनर्याला परत गेलो तेव्हा मी पारपंिरक ज्ञान, जिैवक चाचेिगरी आिण यांवरची
बरीच पुस्तके मागवली. आिण सुरुवात अथार्तच वंदना िशवा यांच्या पथदशर्क कामापासून
केली. मी आमची पिब्लक लायबर्री ऑफ इिंडया नेहमी वापरणार्या पर्ाचीन वदै्यकाबद्दल काम
करणार्या संस्कृतच्या िवद्वांनांना पतर् िलिहले आिण त्यांना या बद्दल काय वाटते ते िवचारले. मी
आयवुेर्दीय वदै्यकाचा इितहास वाचाला आिण बौिद्धक मालमत्तेबाबत आिण पारपंिरक ज्ञानाची
पेटंट घेण्याबद्दल मािहती देणारी पुस्तके वाचली.

मला दोन गोष्टींनी मला कोड्यात टाकले. दशर्न शकंर यांनी ते िवकत असलेल्या
"होिमयोपॅथीमधील औषधी वनस्पती", "केरळामधील औषधी वनस्पती" यांसारखी शीषर्के
असलेल्या 13 सीडी मला िदल्या होत्या. पर्त्येक सीडीमध्ये एक साधा डाटाबेस िवभाग होता
त्यामध्ये वनस्पतींची छायािचतर्े होती, त्यांची मािहती व वणर्न होते. कळीचे शब्द आिण अन्य
सािहत्य होते. या सीडी अशा होत्या की त्या इटंरनेटचा भाग सहज बनू शकल्या असत्या.

मला कोड्यात टाकणारी आणखी एक गोष्ट होती ती म्हणजे सरकार पारपंिरक ज्ञानाची
िडिजटल लायबर्री बांधण्याचा खूप मोठा पर्यास करत आहे. ही व्यवस्था अनेक वषार्ंपासून उभी
केली जात आहे. आिण त्यांनी आत्तापयर्ंत 150 पुस्तके स्कॅन करून 2,97,183 पारपंिरक
आयवुेर्दीक आिण यनुानी औषधांच्या सूतर्ांचा डाटाबेस बनवला आहे. या संिहता पर्िथतयश
तज्ञांनी संकिलत केल्या आहेत. आिण िजतके काही मी सांगू शकतो त्यावरून मला असे वाटते
की तो डाटाबेस हा एक सूतर्बद्ध पारपंिरक ज्ञानातील आयवुेर्दाच्या औषधांच्या सूतर्ांचे संकलन
करणारा अद्ययावत डाटाबेस आहे. पण यात एक गोम आहे. हा डाटाबेस हा लोकांना उपलब्ध
केला गेला नव्हता. तो फक्त पेटंट्च्या परीक्षकांना उपलब्ध होता.

मी सतत अमेिरकेच्या पेटंट व्यवस्थेबद्दल कुरकुर करतो आहे. मला असे वाटत आले आहे की
‘धदं्याच्या पद्धती’ आिण ‘सॉफ्ट्वेअर’ यांबद्दलची बहुतेक पेटंट्समुळे काही चांगले होण्यापेक्षा
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नुकसानच जास्त होते आिण ती क्विचतच नािवन्यपूणर् िकंवा एकमेव असतात. मी अमेिरकेतील
पेटंट्चा डाटाबेस हा 1994 साली इटंरनेटवर टाकला आिण मी पेटंट िदल्या जाण्याच्या
पर्िकर्येचा अभ्यास करण्यात खूप सारा वेळ खचर् केला आहे आिण आपल्या रोजच्या कामात
पेटंट वापरणार्या खूप लोकांशी बोललो आहे. आिण खर ेतर मी पर्थम जेव्हा डाटाबेस इटंरनेट्वर
टाकला तेव्हा त्याचा मोठ्या पर्माणात उपयोग करणार ेहे अमेिरकेच्या पेटंट आिण टर् ेड्माकर्
खात्यात काम करणार ेकमर्चारी होते. त्यांना उपलब्ध असणारी डाटाबेस शोधण्याची यतंर्णा ही
इतकी खराब आिण जुनाट होती की ते घरी जाऊन माझी यतंर्णा वापरून त्यांचे संशोधन करत
असत.

या अवास्तव मोठ्या पर्माणात वाढलेल्या "व्यवसायाच्या पद्धती" आिण "सॉफ्ट्वेअर" पेटंट
िशवाय औषधांच्या बाबतीत तसेच पर्श्न आहेत. िवशेषत: भारत, अिफर्का आिण ज्या खूपशा
देशात दनैिंदन आयषु्यात पारपंिरक ज्ञानाचा उपयोग करण्याचा खूप जुना इितहास आहे त्या
देशातील भावना भडकवणारी काही पेटंट्स अमेिरका आिण यरुोपच्या पेटंट कायार्लयांनी िदली
आहेत.

यामध्ये सवार्ंत पर्िसद्ध झाले ते हळदीचे पेटंट. हळद ही जखमा बर्या करण्यासाठी वापरली
पूवार्पार जाणारी औषधी आहे. दोन अमेिरकन संशोधकांनी "हळद आिण हळदीचा उपयोग"
याचे पेटंट घेतले. भारतामध्ये साहिजकच आवाज उठवला गेला. भारतामधल्या मोठया संशोधन
पर्योगशाळा चालवणार्या कौिन्सल ऑफ सायिंटिफक आिण इडं्स्टर् ीयल िरसचर्चे डायरके्टर
जनरल डॉ. आर. ए. माशेळकरांच्या अथक पर्यत्नाचे फळ म्हणून हे पेटंट रद्द करण्यात आले.

दसुर ेअसेच पेटंट िदले गेले होते ते बासमती तांदळाचे. हजारो वषार्ंपासून बगंालमध्ये बासमती
तांदळू होतो. हे पेटंट हे बासमती तांदळू आिण तांदळाच्या िगड्ड्या रोपांच्या संकराने तयार
झालेल्या जास्त मजबूत असलेल्या बासमती तांदळाच्या रोपासाठी होते. अगदी याच हेतूने व
पद्धतीने भारतातील शेतकरी हा संकर शतकानुशतके करत आले आहेत. एवढेच नाही
पेटंट्मध्ये "बासमती" असा शब्दही त्याचा भाग होता आिण जे शेतकरी हा शब्द उच्चारतील
त्यांच्या िवरोधात खटले भरले जाऊ शकले असते!

संयकु्त राष्टर् ाच्या जिैवक िविवधतेच्या संदभार्तील कन्व्हेन्शन नतंर आता आंतरराष्टर् ीय समाजाने हे
मान्य केले आहे की पारपंिरक ज्ञानावर आधारलेली जी पेटंट्स आहेत ही िपढ्यानिपढ्या
लोकांमध्ये अिस्तत्वात असलेले ज्ञानावर हक्क सांगणार्या काही पािश्चमात्य कॉपोर्रटे जिैवक
चाच्यांना देता कामा नयेत. हे कन्व्हेन्शन सवर् देशांना राष्टर् ीय पातळीवर आपाप्ले कायदे
बनवण्यास पर्ोत्साहन देते भारताने जिैवक िविवधता कायदा 2002 साली अमलात आणला. हा
कायदा आिण कन्व्हेन्शन दोन्हीचे तत्त्व आहे की पािश्चमात्य कंपन्यांनी पारपंिरक ज्ञानाचा
गरैफायदा उठवू नये व लोकांबरोबर फायदा वाटून घ्यायला हवा.

जर का पेटंट हे पारपंिरक ज्ञानावर िदले गेले. मला जरूर वाटते की त्यातून होणारा फायदा हा
वाटून घ्यायला हवा. या िशवाय पारपंिरक ज्ञानामुळे एखाद्या जिैवक संपत्तीचे वदै्यकीय महत्त्व
मािहत झाले व ितचे स्थािनक पातळीवर मोठ्या पर्माणावर दोहन झाले तर तो फायदा देखील
स्थािनक लोकांबरोबर वाटून घ्यायला हवा. जिैवक िविवधता कायदा यामध्ये ही तत्त्वे अतंभर् ूत
केलेली आहेत.
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या िठकाणी माझा पर्श्न असा आहे. या बाबतीत िदली गेलेली बहुतेक सवर् पेटंट्स, हळद आिण
बासमती तांदळू ते अनेकानेक पेटंट्स ही कलेच्या माध्यमातील तांितर्क शब्द वापरायचा झाला
तर संपूणर्त: बोगस होती. ती िदलीच जायला नको होती. आिण अजूनही अशी आणखी वाईट
पेट्ट्स िदली जात आहेत!. पारपंिरक ज्ञानाच्या िडिजटल लायबर्री मागची सदै्धांितक बठैक हीच
आहे की पेटंट्स देणार ेपरीक्षक हे या लायबर्रीचा उपयोग करून अशा पारपंिरक ज्ञानावर
आधारलेली वाईट पेटंट्स नाकारतील. या िडजीटल लायबर्रीचे अमेिरकन आिण यरुोिपयन
पेटंट कायार्लयांबरोबर केलेले करार आहेत आिण मला हे पूणर् पटते की त्यांच्या पेटंट
परीक्षकांनी हा डाटाबेस हा िनयिमत स्वरूपात वापरला पािहजे. ही सकारात्मक गोष्ट आहे.

पण काही लोकांना असे वाटते की हा डाटाबेस जास्त व्यापक पर्माणात उपलब्ध झाला ते वाईट
होईल कारण वाईट कंपन्या या ज्ञानाच्या उपलब्धतेचा गरैफायदा घेतील. हीच भीती टीडीयूचा
डाटाबेस ऑनलाईन करण्याच्या बाबतीत होती. मला ही कारण मीमांसा पटत नाही कारण मी
लोकांसाठी ऑनलाइन मािहती देण्याबद्दलचा जो माझा तीस वषार्ंचा अनुभव आहे त्याचा
याच्याशी िबलकुल मेळ बसत नाही.

मी अनेकांना िटपण पाठवून िवचारले की त्यांना या गोष्टींबद्दल काय वाटते. त्यांना सवार्ंना माझे
म्हणणे पटते की डाटाबेस गुप्त ठेवल्याने वाईट पेटंट्स थांबवता येत नाहीत. मी या िनष्कषार्ला
आलो आहे की ही मािहती गुप्त राखल्याने महत्त्वाच्या सावर्वजिनक ज्ञानाचा पर्सार आिण
िवकास यांना बाधा येते आहे. मला येथे नमूद करावेसे वाटते की हा डाटाबेस मी पािहलेला
नाही आिण संस्कृतचे िवद्वांन असेही म्हणतात की त्यामागील शब्द पूणर्पणे समजून न घेता
नुसती सूतर्े टाकून केलेल्या डाटाबेसचा काडीचा उपयोग नाही, जुन्या काळापासूनच्या
तत्वासारखे ते होईल - "कचरा आत कचरा बाहेर."

ते काही असो, डाटाबेस आता अिस्तत्वात आहे. तो चांगल्या गुणवत्तेचा आहे असा त्याचा
लौिकक आहे. आिण मला असे वाटते तो व्यापक पातळीवर उपलब्ध झाल्याने उपयोगी
ज्ञानाच्या पर्साराला हातभार लागेल. जर ही मािहती िमळाल्याने वाईट पेटंट्स मोडून काढण्यात
मदत होत असेल तर ती व्यापक पातळीवर पोचली तर त्याने मदतच होईल. जर डाटा चांगल्या
गुणवत्तेचा नसेल तर संस्कृत पिंडतांच्या मदतीने तो सटीक केल्यास सुधारायला मदत होईल.
आिण अथार्तच आयवुेर्द आिण यनुानी िवज्ञानांचा पर्सार हा तर खूप फायद्याचा होईलच.

डाटाबेस फक्त परीक्षकांना उपलब्ध करून देण्यापेक्षाही एक पर्भावी नीती वंदना िशवांसारख्या
पेंटंट्स उधळून लावणार्यांना फायद्याची ठरते. माझे सहकारी बेथ नोव्हकॅ ( सॅम िपतर्ोदा यांच्या
देखील ते चांगले िमतर् आहेत) ज्यांनी बॅरकॅ ओबामा यांच्या व्हाइट हाऊस मधील खलु्या
शासनाच्या पर्यत्नांचे नेतृत्व केले होते. त्यांनी एका नव्या पद्धतीची सुरुवात केली त्याचे नाव
‘पीअर टू पेटंट' असे ठेवले गेले आहे. ’या पद्धतीमध्ये पेटंट पिरक्षक हे नेटवर लोकांच्या सोबत
काम करत असतो आिण हे जाणून घ्यायचा पर्यत्न करत असतो की अशा गोष्टी आधीपासून
इतरतर् अिस्तत्वात होत्या का? काही मोजक्या पेटंट परीक्षकांना हा डाटाबेस उपलब्ध करून
देण्यापेक्षा ` पीअर टू पेटंट' या मध्ये अनेक लोकांचे ज्ञान आिण हुषारीची तरफ वापरली जाते
आिण चांगला पिरणाम साधला जातो.
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मला या पर्श्नांची उत्तर ेनक्की मािहत आहेत की नाहीत माहीत नाही, पण माझे झुकते माप हा
सरकारी िडिजटल लायबर्रीचा डाटाबेस हा लोकांना उपलब्ध व्हायला पािहजे या बाजूने आहे.
.ही मािहती सावर्जिनक स्वरूपाची आहे , ती संकिलत करण्यासाठी सरकारने बराच खचर् केला
आहे. आिण लोकांना ती पुरवण्यातून पारपंिरक ज्ञानाचे भलेच होईल.

सरकारी उद्योग या नात्याने कॉपीराइट कायदा , मािहतीचा अिधकार आिण भारताची घटना या
सार्या गोष्टी हे ज्ञान खलेु करण्याच्या बाजूने झुकते माप देतात. कदािचत माझे हे झुकते माप
चुकीचे असेल पण मला आशा आहे की 2018 मध्ये यावर संवाद सुरू करता यईल आिण
कदािचत यातून सरकारकडे एक अिधकृत अजर् करून तो डाटाबेस लोकांसाठी खलुा करण्याची
िवनतंी केली जाईल, नुसत्या पोटर्लवर उपलब्ध होण्याच्या पुढे जाऊन मोठ्या पर्माणावरच्या
उपयोगासाठी उतरवून घ्यायच्या परवानगीसकट.

शास्तर्ीय ज्ञान आिण िदल्ली िवद्यापीठाचशास्तर्ीय ज्ञान आिण िदल्ली िवद्यापीठाचेे कॉपी शॉप कॉपी शॉप

नववा पर्ांत हा शास्तर्ीय ज्ञानाचा आहे. माझ्या म्हणण्याचा अथर् आधुिनक शोधपितर्कांमध्ये
पर्कािशत होणार ेसािहत्य असा आहे. माझे 2017मध्ये बरचेसे पर्यत्न हे शास्तर्ीय ज्ञानाच्या
उपलब्धतेमध्ये असलेले अडसर दरू करण्याबाबत होते. िवशेषत: अमेिरकेतील नोकरदारांनी व
अिधकार्यांनी त्यांच्या कामाच्या कारिकदीर्च्या दरम्यान पर्कािशत केलेले शोधपितर्कांमधील जे
लेख पर्काशकांनी बेकायदेशीर रीत्या िवकर्ीची िकंमत लावलेल्या िभतंी आड बदं केले होते.

माझी सुरुवातीची योजना अशी होती की या पर्श्नाचे िवश्लेषण करायचे, माझ्या िवश्लेषणाचा
अहवाल अमेिरकेतील बार असोिसएशन समोर आणायचा आिण त्यावर हो िकंवा नाही असे
मतदान घ्यायचे आिण त्यानतंर रिजस्टर पोस्टाने काही डझन पर्काशक आिण संस्थांना नोटीस
पाठवायची. या पतर्ांमुळे पर्काशकांना काहीतरी समस्या आहे याबद्दल सावध केले जाईल आिण
त्यांच्याकडून 60 िदवसांच्या आत उत्तर मागायचे.

माझ्या मनात एक पर्श्न येत रािहला, "नतंर काय?" मी जेव्हा सावर्जिनक के्षतर्ात्तील
सािहत्याबद्दल चुकीच्या आिण अयोग्य कॉपी राइट बद्दल पतर् पाठवतो तेव्हा मी पर्काशन
करण्याची परवानगी मागत नाही. जर ते खरोखरच सावर्जिनक स्वरूपाचे असेल तर मला
परवानगीची गरजच नसते. मी हे पण स्पष्ट करतो की संदिभर्त सािहत्याची पर्त माझ्याकडे आहे,
अन्यथा हा पर्श्न हा केवळ ताित्त्वक असतो. मी पर्ितिकर्या मागतो. पण मला खूप कमी वेळा
पर्ितिकर्या िमळते. आता पर्श्न असा येतो की या िठकाणी आता तो लेख पोस्ट करायचा की
नाही.

मला अ◌ॅलेक्झांडर् ा एलबािकयान यांच्या साय-हबच्या संदभार्त आलेल्या तसेच एअरन स्वाट्झर्
यांच्या जेस्टोर बद्दल आलेल्या अनुभवावरून एवढे कळले होते की जेव्हा पर्काशक मडंळींचे
आिथर्क िहतसंबधं धोक्यात येतात तेव्हा ते िकती िनघृण आिण कूर्र होऊ शकतात. आिण
सरकारी कामाच्या पर्काशना संदभार्त अगदी सुयोग्य मुद्दे टेबलवर ठेवले तरी त्यांची पापणी
देखील लवणार नाही या बद्दल माझी खातर्ी आहे. मी त्या नोिटसा पर्काशकांना पाठवणारच आहे
कारण मला मािहत आहे की त्यांनी सावर्जिनक मालमत्तेचा गरै फायदा घेतला आहे. पण मी
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अजूनही पवर्तावरच्या चकचकीत लायबर्रीत मला पोचायच्या याहून जास्त सोप्या व सरळ
मागार्च्या शोधात आहे.

अशाच पर्कारची पिरिस्थती ही भारतामध्ये देखील उद्भवली होती. िदल्ली िवद्यापीठाचे कॉपी शॉप
या नावाने पर्िसद्ध झालेली ती केस हा मागर् दाखवू शकेल. िदल्ली िवद्यापीठामध्ये खाजगी
पद्धतीने चालवले जाणार ेएक कॉपी शॉप होते. त्या िठकाणी पर्ाध्यापक आपल्याला पािहजे
असलेल्या शोधपितर्केतील लेखांची यादी देत असत आिण शॉपवाले लायबर्रीत जायचे व
त्यांच्या पर्ती घेऊन यायचे आिण िवषयवार एकतर् करून िवद्याथ्यार्ंना त्या त्या िवषयांच्या
अभ्यासकर्माचे गठ्ठे बनवून मोजक्या िकमतीला िवकत द्यायचे. या रामेश्वरी फोटोकॉपी शॉप वर
ऑक्सफडर् िवद्यापीठ पर्ेस तसेच केिम्बर्ज िवद्यापीठ पर्ेस आिण टेलर आिण फर्ािन्सस यांनी
िमळून खटला दाखल केला. शॉपवर सशस्तर् पोिलसांनी रडे घातली. त्या मालकाने 'द वायर'
ला सांिगतले की "मला पर्चंड धक्का बसला -- मला मी गुन्हेगार आहे असे वाटू लागले."

हा खटला िदल्ली उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाला. भारतातील बौिद्धक मालमत्तेबाबतचे
नामवंत तज्ञ आिण सावर्जिनक कामाला वाहून घेतलेले माझे िमतर् शमनद बशीर यांनी या
सामािजक पर्श्नांसाठी िवद्याथीर् आिण पर्ाध्यापकांच्या समूहाच्या वतीने खटल्यामध्ये भाग
घेतला.

भारताच्या कॉपीराईटच्या कायद्यात, इतर कॉपीराइट कायद्यांपर्माणेच काही अपवाद आहेत व
अशा िठकाणी कॉपीराइटचा पर्श्नच उद्भवत नाही. अमेिरकेमध्ये उदाहरणाथर् अमेिरकेच्या
सरकारच्या कामकाजाच्या पर्काशनांना कॉपीराइट नसतो. एका आंतरराष्टर् ीय करारानुसार
भारतामध्ये आिण अमेिरकेमध्ये िदव्यांग व्यक्तींसाठी पर्ती केल्या तर कॉपीराइटचे उल्लंघन होत
नाही मग त्या पुस्तकाचा वगर् आिण दजार् कसाही असो.

भारतामध्ये कॉपीराइटच्या संदभार्त आणखी एक सूट आहे. जेव्हा िशकवण्याच्या कर्मात िशक्षक
िवद्याथ्यार्ंना त्यांच्या अभ्यासकर्माशी िनगिडत धडे अथवा िटपणे यांच्या पर्ती देतात तेव्हा त्यांना
कॉपीराइट लागू होत नाही. िदल्ली िवद्यापीठातील अभ्याकर्माशी िनगिडत गठ्ठे या अपवादाचाच
भाग असल्यामुळेच कॉपीराइटच्या कक्षेत येत नाहीत असे न्यायालयाने सांिगतले. रामेश्वरी
फोटो शोपकडून कॉपीराइटचे उल्लंघन झालेले नाही कारण हे अभ्यासकर्माच्या सािहत्याचे गठ्ठे हे
त्याच िविशष्ट उद्देशापुरते बनवलेले होते, िवद्यापीठाने त्याला अिधकृत परवानगी िदलेली होती
आिण ज्ञानाचा पर्सार व्हावा म्हणून केलेली ती गोष्ट होती आिण तोच तर कॉपीराइटचा हेतू
आहे,

कोपीराइटचा कायदा लागू होत नाही. खटला खािरज.

मी िदल्ली िवद्यापीठाच्या खट्ल्याचा िवचार करत होतो आिण न्यायालयाचा िनणर्य माझ्या मनात
खोलवर पडसाद उमटवत होता. मी जर िदल्ली िवद्यापीठाच्या आवारात माझ्या डाटाबेसमध्ये
असलेले शोधपितर्कांमधले लेख घेऊन गेलो तर? माझ्या मनात अमेिरकेत सवर्तर् आढळणार्या
गल्लोगल्ली टाको िवकणार्या टर्क सारखे काही तरी मनात येत रािहले.
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माझी कल्पना अशी आहे की पर्ाध्यापक मला शोधपितर्कांमधील लेखांचे पत्ते देणार ेिडिजटल
आयडेंिटफायर देतील आिण मग िवद्याथीर् िखडकीपाशी आल्यावर मी त्यांच्या अभ्यासकर्माच्या
सािहत्याची पेन-डर् ाइव्ह त्यांच्या हातात देईन. नतंर मी दसुर्या िवद्यापीठात जाईन आिण तसेच
करीन. ज्ञानाची एकास एक सेवा. कदािचत या मोफत यूएसबी बरोबर आपण खाण्याच्या गोष्टी
देखील देऊ शकू. माझ्याकडे गुआकॅमोलपासून खूप खाण्याचे पदाथर् बनवायच्या पाककृती
तयार आहेत आिण माझी खातर्ी आहे की भारतामध्ये त्या नक्की लोकिपर्य होतील.

"हे एकदम आपल्या मुद्द्याचे नाही का?" मी शमनदला िवचारले. त्याला हे मान्य होते. त्याच्या
मते हे अगदी अभ्यासकर्माच्या सािहत्याच्या गठ्ठ्यासारखे आहे. पण अथार्त न्यायालय या
िविशष्ट पिरिस्थतीचा कसा अथर् लावतील, कसा िनणर्य देतील, ते यूएसबी आिण
अभ्यासकर्मासाठी लागणार ेकागदपतर् यातील साधम्यर् पाहतील की नाही हे काही सांगता येणार
नाही. पण मुद्द्याबाबत आम्हा दोघांचे एकमत होते.

िशक्षणाचा अिधकार हा केवळ कॉपीराइटच्या कायद्यात खोलपणे समािवष्ट आहे असे नाही. तो
भारताच्या घटनेत मूलभूत अिधकार म्हणून सवर्तर् गंुफलेला आहे. उदाहरणाथर् कोणताही
व्यवसाय िनवडायचा अिधकार पर्त्येकाला आहे, हा मूलभूत अिधकार जातींच्या संदभार्त आहे.
पण या िठकाणी मुद्दा हा जातीपलीकडे जाणारा आहे. तुम्ही कोणताही व्यवसाय िशकल्या
िशवाय तो करू शकत नाही. तांितर्क मानकांच्या बाबत माझे हेच म्हणणे होते आिण मी हेच
पर्ितपादन सवर् ज्ञानाच्या बाबतीत करने. मिहतीने सुसज्ज नागिरक हा कायर्क्षम लोकशाहीचा
गाभा आहे.

शास्तर्ीय मािहती सवार्ंना उपलब्ध करायच्या ऐवजी मला 2 कोटी िवद्याथ्यार्ना एक एक करून
ती मािहती उपलब्ध करून देण्यामध्ये मला आनदं आहे. यातून एक महत्वाचा मुद्दा पुढे येतो की
ज्ञानाची उपल्ब्धता हे िद्वमूल्यक नसते. जरी खाजगी मालमत्तेचा हक्क ितथे असला तरी
िवद्याथ्यार्ंना आपल्या िशक्षणाचा िवस्तार करताना ज्ञानाच्या रस्त्यावर लावलेल्या या चौक्या
त्यांच्या पर्यत्नातला अनुल्लंघनीय अडथळा बनता कामा नयेत. मुद्दामहून िशक्षणाच्या वाटेत
अडथळे उभे करणे अनिैतक आहे आिण इथे कदािचत ते दरू करण्याचा एक मागर् उपलब्ध आहे.

मला आशा आहे की या मािहतीचा उपयोग करून भारतातील िवद्याथ्यार्ंना मी ती उपलब्ध
करून देईन. माझ्यात इतके धाडस आहे की नाही मला ठाऊक नाही आिण भारतातील
िवद्यापीठेही मला त्यांच्या आवारात येऊ देण्याचे धयैर् दाखवतील की नाही माहीत नाही. लोभी
पर्काशक काय पर्ितिकर्या देतील सांगता येत नाही. परतंु मला वाटते की ही कृती भारतातील
कायद्यांच्या अतंभर् ूत उद्देशांमध्ये चपखल बसणारी आहे, जर ही मािहती उपलब्ध करून
देण्याचा ज्ञान सत्यागर्ह हाच एक मागर् असेल तर असेच करू.

मािहतीचमािहतीचेे लोकशाहीकरण लोकशाहीकरण

दहावा पर्ांत हा मािहतीच्या लोकशाहीकरणाचा आहे. हे माझे सवर् समावेशक, सबकुछ पर्कारचे
वगीर्करण आहे पण कदािचत ते सवार्ंत जास्त महत्त्वाचे आहे. माझा व्यिक्तगत पातळीवर जास्त
भर हा लोकांच्या पशैातून, खास करून सरकारने, जमा केलेले मोठे डाटाबेस शोधायचे आिण
ते उपलब्ध करून द्यायचे. तो वरून-खाली पर्कारचा उद्योग आहे आिण भारतामध्ये आिण
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अमेिरकेमध्ये राष्टर् ीय सरकारवर कें िदर्त आहे. मी आधीपासून अिस्तत्वात असलेल्या गोष्टी
शोधतो आिण त्या उपलब्ध करून देण्याचा पर्यत्न करतो.

पण ज्ञान काही वरून खाली जाणार ेनसते. ज्ञान लोकांपासून िनमार्ण होते. 2016 च्या भेटीत
जेव्हा मी बकंर रॉय यांना भेटलो तेव्हा मला याचा अनुभव आला होता. सॅम यांना उच्चभू मायो
महािवद्यालयात भाषण द्यायचे होते. आिण दसुर्या िदवशी सकाळी सकाळी आम्ही बेअर फुट
महािवद्यालयाकडे िनघालो. त्यांना तेथे त्यांचे जुने िमतर् बकंर रॉय यांना भेटून त्यानतंर
राजस्थानच्या कें दर्ीय िवद्यापीठात जायचे होते. त्या िवद्यापीठात सॅम यांना कुलगुरू म्हणून
पदवीदान समरभंाचे अध्यक्षस्थान भूषवायचे होते.

बेअर फुट महािवद्यालय ही एक अद्भतू जागा आहे. बकंर यांनी 1972 मध्ये ती स्थापन केली
आिण ती आज ितलोिनया या मध्य राजस्थानमधील गांवाच्या बाजूला एका मोठ्या पिरसरात
िस्थत आहे. त्यांचे खास उत्पादन म्हणजे सौर कंदील. ते सवर् जगभरच्या गावांमधून िस्तर्यांना
ितथे आणून त्यांना हे सौर कंदील कसे बनवायचे आिण त्यांची िनगा कशी राखायची याचे
पर्िशक्षण देतात. इथे िस्तर्या या सोल्डिरगं िशकतात, यतंर् जोडणीची िचतर्े वाचायला िशकतात
आिण दसुर्यांना िशकवण्याचे पर्िशक्षणही घेतात. या पर्िशिक्षत िस्तर्या घरी जातात आिण
आपल्या गावाला पर्काश पुरवतात आिण िवद्याथीर् व वयस्क दोघांना काळोख पडल्यानतंर
देखील िशकण्याची संधी िमळवून देतात. सौरशक्तीचा उपयोग हा इथे सेल फोन चाजर्
करण्यासकट अनेक कामे करण्यासाठी होतो.

या िशवाय बेअरफूट महािवद्यालयाने सूयर् चूल आिण पाण्याचे पुनर्भरण पर्कल्प आिण सूयर्
शक्तीवर चालणारी खारट पाणी गोडे करण्याचीव्यवस्था, कचर्याची िवल्हेवाट लावणारी
व्यवस्था, अशा अनेक गोष्टी िनमार्ण केल्या आहेत. त्यांनी अ◌ॅपल कंपनीसोबत िवद्याथ्यार्ंना
िदवसभर शेतात काम करूनही रातर्ी िशकण्याची व्यवस्था केली आहे. नव्याने डॉक्टरटे झालेले
िवद्याथीर् एक वषर् पोस्ट डॉक करतात आिण आिधक सृजनशील ततंर्ज्ञान िवकिसत करतात.
आिण नतंर तेथेच राहून ते भारतामधील गर्ामीण भागात आिण जगभर त्याचा पर्सार करतात.

ज्ञान खालून वर झरते. आपण कें दर् सरकारवर सार ेलक्ष कें िदर्त करू शकतो. पण तसे
केल्यामुळे आपण अनेक छोटी गर्ंथालये, शाळा, गावातील वयस्कांचे ज्ञान, देवळातील
पारपंिरक गाणी, भजने, आिण आयवुेर्दीक दवाखाने, आिण अशा अनेक ज्ञान भांडारांमधील
ज्ञानाच्या ठेव्याला मुकू.

मािहतीचे लोकशाहीकरण या उद्देशामुळे अमेिरका आिण भारता यांच्यात परस्पर संकर होण्याची
संधी िमळते. उदाहरणाथर्, दोन्ही देशातील शेतकर्यांची समान उिद्दष्टे आहेत, जसे की
सॉफ्टवेअरची उपलब्धता, शेतातील यतंर्ांची दरुुस्ती, िकंवा िबयाण्यांचा पुनवार्पर इत्यादी.
अमेिरका आिण भारत या दोन्ही देशांना सामथ्यर्वान गर्ामीण परपंरा आहेत आिण छोट्या
शहरांमध्ये असंख्या संसाधनांचे स्तर्ोत दडलेले आहेत. "अमेिरका-भारत भाई भाई" हे मोठे
सामथ्यर् देऊ शकते! अमेिरकेत राहत असलेले 3 लाख भारतीय या भागीदारीचा भक्कम पाया
घालू शकतात.
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सॅम िपतर्ोदा अनेकदा मािहतीच्या लोकशाहीकरणाबद्दल बोलतात. हे एक उत्साह वाढवणारे
स्फूतीर्दायक ध्येय आहे. हा काही एकच एक डाटाबेस मुक्त करण्याची गोष्ट नाही. मािहतीचे
लोकशाहीकरण म्हणजे ज्ञानाच्या उत्पादन आिण वापर यांमध्ये मूलभूत बदल. जागितक
पातळीवर ज्ञानाची सावर्ितर्क उपलब्धता हे आजच्या काळाने िदलेले एक आश्वासन आहे आिण
मािहतीचे लोकशाहीकरण हे त्यातून िमळणार ेफळ आहे. आिण म्हणूनच आपण या स्फूतीर्दायक
उिद्दष्टासाठी कामाला लागूया.

मला स्वतःला लागलमला स्वतःला लागलेलेा भारताचा शोधला भारताचा शोध

भारत आिण अमेिरका हे जगातील दोन सवार्ंत मोठे लोकशाही देश आहेत. दोन्ही देशांना
स्वाततं्र्य व कायद्याच्या राज्यासाठी लढण्याचा समृद्ध वारसा आहे. माझ्यासारख्या अिनवासी
आिण अभारतीय माणसाने भारतातील ज्ञानाच्या संबधंात एवढा िवचार करणे हे कदािचत थोडे
औद्धत्यपूणर् वाटेल. पण भारतामध्ये माझ्या पर्यत्नांना जे पर्ोत्साहन िमळाले त्यातून माझे मन
भरून आले आहे आिण मी माझे पर्यत्न दपु्पट जोमाने करणार आहे.

माझा असा ठाम िवश्वास आहे की सावर्ितर्क पातळीवर सवर् जगाला ज्ञानाची कवाडी उघडणारी
जागितक कर्ांती व्हायची असेल, ज्ञानाच्या वसाहतीकरणाचा अतं होणार असेल, तर या कर्ांतीचे
नेतृत्व करण्यासाठी भारताइतका कुठलाच देश सुसज्ज नाही. मला असा िवश्वास का वाटतो
त्याबद्दल दोन िकस्से सांगून मी हा िवषय संपवतो.

डॉक्टर किवराज नागेदर्नाथ सेनगुप्ता यांच्या मूळ बगंालीतील गर्ंथाचे 1901 मधील भाषतंिरत 2
खडंातील "िद आयवुेर्िदक िसस्टम ऑफ मेिडिसन" या मधील एका पिरच्छेदाने मला िवचार
करायला लावले. मूळ बगंालीमध्ये िलिहलेले हेखडं 1901 मध्ये इगंर्जीमध्ये भाषांत्तर केले गेले.
सेनगुप्ता हे कलकत्यात िपढ्यानिपढ्या वदै्यकी करणार्या आिण संस्कृतमधील जाणकार
असलेल्या एका कुटंुबाचे वारस होते. त्यांच्या पर्स्तावनेत ते िलिहतात की "या देशात ज्ञान हे
पशैासाठी िवकले जात नाही. ज्ञानाची िवकर्ी ही िहदं ूधमर्शास्तर्ांनुसार िनिषद्ध मानलेली आहे."

इथे माझ्या तारा जुळल्या. आिण खरचे, मी इटंरनेटवर पोस्ट केलेल्या पर्त्येक मानकाच्या
मुखपृष्ठावर मी भतर् ृहरीच्या नीितशतकम मधील शब्द कोरलेले आहेत, " ज्ञान हा असा खिजना
आहे जो चोरला जाऊ शकत नाही." मला 1901 मधील आयवुेर्दाच्या पाठ्यपुस्तकात ते
उदृघुत केलेले असेल अशी अपेक्षा नव्हती पण अथार्तच, मला आश्चयर् वाटायचे कारणच
नव्हते.

सेनगुप्तांनी मला पुन्हा एकदा आश्चर्यर्चिकत केले कारण त्यांनी पुढे जाऊन लॉडर् फर्ािन्सस
बेकन यांच्या "िद अ◌ॅड्व्हान्समेंट ऑफ लिनर्ंग" या अिभजात संिहतेमधूनही उतारा उद्धतृ
केला की ज्ञान िनिमर्तीचा व्यवहार हा "िवकर्ीसाठी िकंवा नफ्यासाठी चालवलेले दकुान" बनता
कामा नये, उलट ज्ञान हे "त्या िनमार्त्याच्या गौरवासाठी आिण माणूसजातीच्या दःुख
िनवारणासाठी एक समृद्ध भांडार" बनले पािहजे.

डॉ. सेनगुप्ता त्यानतंर अिभजात सािहत्यामध्ये खोल बुडी मारतात आिण हे सार ेपर्ाचीन काळी
कसे काम करत होते ते सांगतात.
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"ज्याने ज्ञानाच्या कुठल्याही पर्ातांत पर्ािवण्य िमळवले आहे त्या व्यक्तीने ते ज्ञान गर्हण
करण्याची इच्छा व योग्यता असलेल्या िशष्याला ते िदले पािहजे. आिण जोपयर्ंत तो
िशष्य त्यांच्यासोबत राहत असेल तोपयर्ंत त्याला ज्ञाना खेरीज अन्न आिण िनवारा
पर्रवले पािहजेत. देशातील शर्ीमतं आिण सुखवस्तु लोक हे िशकवण्याच्या कामात मग्न
असलेल्यांना नेहमीच आपल्या परीने साहाय्य करतात."

हे तत्व थोडे फंुकून फुकंूनच स्वीकारायला हवे हे मातर् खर.े शमनद बशीर यांनी मला आठवण
करून िदली, की अनेक बर्ाम्हणांनी धामीर्क पुस्तकाच्या उपलब्धतेवर िनबर्ंध येतील अशी
काळजी घेतली होती आिण जे शूदर् हे िनबर्ंध मोडत असतील त्याच्या कानात िशसे ओतले जात
असे. ते कसेही असले तरी मी असेच म्हणेन की जात व इतर अडथळे असूनही ज्ञानाची
उपलब्धता हे तत्व भारताच्या इितहासात खोलवर रुजलेले आहे.

माझ्या पारपंिरक ज्ञानासबधंीच्या वाचनात मला आणखी एक िकस्स्सा आढळला ज्याच्याशी
माझ्या तारा जुळल्या. "डॉक्टिरगं टर् ॅिडशन्स" हे आयवुेर्दाच्या आधुिनकीकरणाबद्दल 19व्या
शतकाच्या शेवटी शेवटी िलिहलेले िचत्तवेधक पुस्तक मी वाचत होतो. गेल्या शतकाच्या
सुरवातीला आधुिनक पािश्चमात्य वदै्यक िशक्षण जेव्हा जास्त पसरू लागले त्यावेळी नवे
"डाक्टरी" करणार ेलोक त्याचवेळी आयवुेर्दाचाही अवलबं करायचे. त्यांनी आधुिनक सामुगर्ीचा
म्हणजे तापमापक, सूक्ष्मदशर्क, स्टॉप वॉच इत्यादींचा उपयोग करायला सुरूवात केली. नवीन
इिस्पतळे उघडली गेली. औषधालये मोठी बनली आिण जास्त कें िदर्त स्वरूपात आली.

या सवार्ंमध्ये नवीन वदै्यकशास्तर् िशकवण्यासाठी नवीन िवद्यापीठे आिण महािवद्यालये सुरू
करण्यात आली. जेव्हा नवीन अष्टांग आयवुेर्द महािवद्यालयाची स्थापना मोठ्या गाजावाजाने
केली गेली तेव्हा त्याच्या कोनिशला समारभंासाठी गांधींना आमिंतर्त केले गेले.

गांधींनी, त्यांची जी काही कारणे असतील, त्या आमतंर्णाचा स्वीकार केला. त्यांचे मुख्य पाहुणा
म्हणून मोठ्या पर्माणात स्वागत झाले आिण त्यांना दोन शब्द बोलण्यासाठी िवनतंी केली गेली.
त्यांनी ती मान्य केली आिण या सार्या उद्योगावर टीकेची झोड उठवली! त्यांचे हे 6 मे 1925
चे भाषण संकिलत सािहत्य खडं 27 पान 42 वर उद्घतृ केलेले आहे. गांधींनी पुढे जाऊन मोठी
इिस्पतळे, आिण मोठे िदमाखदार दवाखाने हे गोष्टी लोकांना चांगले करण्या ऐवजी कशा
िबघडवत आहेत हे सांिगतले. आिणते म्हणाले की आयवुेर्दाच्या तज्ञांचे मानिसक संतुलन
िबघडले आहे. त्यांच्यातील नमर्ता नष्ट झाली आहे. आिण ही तर फक्त सुरुवात होती. पुढे
जाऊन त्यांनी हा सारा पर्श्न मुळापासून उपटून काढून फेकून िदला. हे फक्त गांधीजीच करू
जाणे.

गांधीजी िनघून गेल्यानतंर नुसता गदारोळ माजला. आमतंर्ण सिमतीने त्यांना पतर् पाठवले आिण
आपले शब्द परत घेण्यास सांिगतले. गांधींनी ते नाकारले. मी ते भाषण सॅम िपतर्ोदा यांच्याकडे
पाठवले. सॅमनी उत्तर िलिहले की ते गांधींच्या अनेक मुद्द्यांशी सहमत आहेत. सॅम यांनी
दाखवून िदले की गांधीजी खर ेम्हणजे असे म्हणत होते की समाजाने पर्ितबधंक उपायांवर जोर
द्यायला हवा, डॉक्टर् र, औषधे आिण इिस्पतळे यांच्या धदेंवाईक व्यवसाय वाढीवर नव्हे.
गांधीजींनी हा देखील मुद्दा केलाहोता की आपल्याकडे सवर् पर्श्नांची उत्तर ेआहेत असे समजणे
ही नेहमीचीच फार मोठी चूक आहे. त्यांना असे वाटत होते की आधुिनक वदै्यकीय सेवा
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देणार्यांना असे वाटते की आयवुेर्दामध्ये सवर् समस्यांवरचे उत्तर आहे आिण सवर्सामान्य
लोकांच्या स्थािनक ज्ञानाबद्दल त्यांच्यापाशी ना नमर्ता ना िवश्वास आहे.

या दोन िकश्शांमुळे मला असे वाटते भारत हीच मािहतीचे लोकशाहीकरण आिण
िनवर्साहतीकरण सुरू होण्यासाठी योग्य जागा आहे. मािहती सवार्ंपयर्ंत पोचली पािहजे ही
कल्पना भारताच्या इितहासात आिण आधुिनक पर्जाततंर्ाच्या लोकशाही चौकटीत खोलवर
रुजलेली आहे. पािश्चमात्य औषधांच्या अवास्तव चढ्या िकंमती, पारपंिरक ज्ञानावर असलेली
पेटंट्स आिण वजै्ञािनक सर्ोतांच्या उपलब्धतेवर असलेली बधंने ही पर्ितके लोकांना परीचयाची
आिण समजणारी आहेत.

ज्ञान ही काही कंपन्यांची खाजगी मालमत्ता होते तेव्हा समाजाला केवढा तर्ास भोगावा लागतो
याची भारतीयांना जाणीव आहे. भारतामध्ये सामािजक पर्श्नांसंबधंी बोलून ते समोर आणण्याची
परपंरा आहे. अष्टांग महािवद्यालयात जेव्हा गांधीजींनी कोणताही आड्पडदा न ठेवता आपले मत
मांडले तेक्हा ते हाच मागर् अवलबंत होते. समर्ाट अशोकाने देखील जेव्हा सवर् धमार्च्यांबाबत
सिहष्णतुा दाखवण्यासाठी पर्ोत्साहन िदले आिण ितसर्या बुद्धीस्ट सभा भरवण्यासाठी मदत
केली तेव्हा त्यानेही हेच केले होते. जर ज्ञानाच्या सावर्ितर्क उपलब्धतेबद्दल पर्ामािणकपणे
बोलायचे असेल तर त्या चचेर्साठी भारत हीच सवार्त योग्य जागा असावी असे िदसते.

मी हे िटपण संपवत असताना आज कॅिलफोिनर्यामध्ये नाताळाचा िदवस आहे.. मी भारतात
परत जाण्यासाठी माझे फेबर्ुवारीचे ितकीट बुक केले होते. माझी इच्छा आहे की हे नवीन वषर्
माझ्यासाठी आिण सवार्ंसाठी ज्ञानाचे वषर् असावे. मला या पर्वासावर सोबत आणल्याबद्दल माझे
िमतर् सॅम िपतर्ोदा यांचा मी मनापासून आभारी आहे. जय िहदं. कोड स्वराज.
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टीडीय,ू बेंगळुरू येथील हबेर्िरयम
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टीडीय,ू बेंगळुरू येथील हबेर्िरयम

साबरमती आशर्मातील गांधींची कामाची जागा
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आयवुेर्दातील एक अिभजात िवभाग, रसायन, यातील तत्त्वांची वजै्ञािनक तपासणी करणार ेपीएचडी
िवद्याथ्यार्चे पोस्टर
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म्हसैूरच्या महाराणींसोबत

सॅम िपतर्ोदांबरोबर िडनर. मागच्या ओळीत मध्यावर आहेत टीडीयचेू दशर्न शकंर.
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इला भट आिण अनािमक शाह यांचे भाषण, अहमदाबाद

गुजरात िवद्यापीठाची पदवीदान िमरवणूक
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लॉडर् िरचडर् अ◌ॅटेनबरो यांच्या संगर्हातील पुस्तके

नेहरंूचे िलखाण, भारताचे इमारतींचे मानक आिण स्वाततं्र्यलढा सािहत्य, स्कॅिनगंच्या पर्तीके्षत
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/


राक्षसी बाहुल्यांसोबत बेअर फुट महािवद्यालयात

बेअर फुट महािवद्यालयात मिहला, सौर कंदीलाचे काम िशकताना
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/


बेअर फुट महािवद्यालयात बकंर रॉय पाणी पुनवार्पर व्यवस्थेची मािहती देताना

िदनेश ितर्वेदींच्या घरी गुजराती जेवण
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/


िनिशथ देसाईचं्या कंपनीतील अनतं मालती आिण सलमान खशुीर्दसह खशुीर्द यांच्या चेम्बसर्मध्ये
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/


सॅम िपतर्ोदा, गुजरात िवद्यापीठात िवद्याथ्यार्ंशी बोलताना

मंुबईतील गेटवे ऑफ इिंडया येथे िनिशथ देसाईसंोबत
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/


मानक संस्थांना पाठवल्या जाणार्या नोिटसांच्या खोक्यांसोबत

कायदा हा सवार्ंना उपलब्ध व्हावा या िवश्वासासाठी पाठवलेली नोटीस
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/


5.45 कोटी शोधपितर्कांमधील लेखांच्या स्वरूपात जवळपास सवर् मानवी ज्ञानाचा साठा असणार्या या
दोन िडस्क रचना. सध्या या िडस्क्स "पिब्लक िरसोसर्"मधून हलवून दसुर्या अज्ञात िठकाणी हलवण्यात
आलेल्या आहेत.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/40064357721/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/40064357721/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/40064357721/in/album-72157628540187245/
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पिरिशष्ट: ज्ञानाच्या सपिरिशष्ट: ज्ञानाच्या संदंभार्तील ट्वीटदभार्तील ट्वीट

कालकालर्र् मालामुद, स मालामुद, सेेबस्तोपोल, कबस्तोपोल, कॅॅिलफोिनिलफोिनर्र्या, जून 6, 2017या, जून 6, 2017
@carlmalamud, 2:13 PM - 6 Jun 2017
1/10 "पिब्लक िरसोसर्"ने िवद्वत्के्षतर्ातील सािहत्याची बारकाईने तपासणी केली आहे. आम्ही आमचे लक्ष
अमेिरकन सरकारच्या कामकाजाच्या पर्काशनांवर कें िदर्त केले.
Replying to @carlmalamud, 2:13 PM - 6 Jun 2017
2/ आमच्या तपासणीत असे आढळले आहे की शोधपितर्कांमधील 12,64,429 लेख हे सरकारी
कमर्चारी िकंवा अिधकार्यांनी िलिहलेले आहेत व त्यांना कॉपीराइट लागू न होण्याची संभाव्यता आहे.
Replying to @carlmalamud, 2:13 PM - 6 Jun 2017
3/ या बाबतीत आणखी तपिशलात तपासणी करण्यासाठी शोध पितर्कांमधील 6.3 कोटी लेख
असलेल्या साय-हब नावाच्या डाटाबेसची मी एक पर्त बनवली आहे.
Replying to @carlmalamud, 2:14 PM - 6 Jun 2017
4/ ही पर्त बनवण्याचे कारण हे त्याच्या रूपांतराशी िनगिडत आहे, म्हणजे साय-हब मधील ज्या
घटकांना कॉपीराइट लागू होत नसेल ते वेगळे काढणे हा आहे.
Replying to @carlmalamud, 2:14 PM - 6 Jun 2017
5/ शोधपितर्कांमधील ज्या 12,64,429 सरकारी लेखांसाठी माझ्याकडे मेटाडाटा आहे त्यापकैी
11,41,505 लेख (90.2%) मला संभाव्य पर्सारासाठी उपलब्ध आहेत.
Replying to @carlmalamud, 2:14 PM - 6 Jun 2017
6/ यािशवाय 20,31,359 लेख हे 1923चे िकंवा त्याच्या अगोदरचे आहेत. या दोन पर्करचे लेख
साय-हबच्या लेखांच्या 4.92% आहेत
Replying to @carlmalamud, 2:15 PM - 6 Jun 2017
7/ तपासायचे आणखी पर्कार म्हणजे ज्यांचा कॉपीराइट संपला आहे, ज्यांची खलुी उपलब्धता अजून
वधै आहे, आिण ज्यांचे कॉपीराइट लेखकांनी राखून ठेवलेले आहेत.
Replying to @carlmalamud, 2:15 PM - 6 Jun 2017
8/ पिब्लक िरसोसर् अ◌ॅलेक्झांडर् ाच्या लायबर्रीतील काही अशं वेगळे काढेल आिण त्यांतील समस्या
पर्काशक व सरकार यांच्यासमोर मांडेल.
Replying to @carlmalamud, 2:15 PM - 6 Jun 2017
9/ अ◌ॅलेक्झांडर् ा एलबािकयानने साय-हब िनमार्ण करून ज्ञान उपलब्ध करण्याच्या उिद्दष्टाला धाडसी
व महत्त्वाचे योगदान केलेले आहे. आप्ण सवार्ंनी ितच्या सोबत उभे रािहले पािहजे.
Replying to @carlmalamud, 2:16 PM - 6 Jun 2017
10/ सवर् ज्ञानाची सावर्ितर्क उपलब्धता हे आपल्या िपढीने अपूणर् सोडलेले आश्वासन आहे. आता
इटंरनेटमुळे ते स्वप्न पर्त्यक्षात येऊ शकते.
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CWMG, खडं 85 (1946), दशर्नी, जवाहरलाल नेहरंुसोबत, भगंी कॉलनी, नवी िदल्ली येथे

CWMG, खडं 48 (1931-1932), पान न.ं 80, लॅन्कशायरच्या कापड कामगारांसोबत

186

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-085/CWMG-v085-LXXXV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-085/CWMG-v085-LXXXV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-048/CWMG-v048-XLVIII-MC-BETA#page/n111/mode/2up


CWMG, खडं 90 (1947-1948), दशर्नी
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/n9/mode/2up


आकार्इव्हमधील नुआला कर्ीडने बनवलेला एअरन स्वाट्झर्चा पुतळा फोटो: बी. झेड. पेतर्ॉफ

एअरन, इटंरनेटवरील अिभव्यक्ती स्वाततं्र्याबद्दल बोलताना फोटो: डॅिनएल जे. िसएराड्स्की
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https://blog.archive.org/2017/10/19/fifth-annual-aaron-swartz-day-international-hackathon/
https://blog.archive.org/2017/10/19/fifth-annual-aaron-swartz-day-international-hackathon/
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पिरिशष्ट : पारदशपिरिशष्ट : पारदशर्र्कता कधी उपयोगी असतकता कधी उपयोगी असतेे??

एअरन स्वाट्झएअरन स्वाट्झर्र्, जून, 2009., जून, 2009.

पारदशर्कता हा फार िनसरडा शब्द आहे. हा शब्द "सुधारणा" या शब्दासारखा कानाला चांगला
वाटतो आिण म्हणून कोणालातरी िजचा पुरस्कार करायचा असेल अशा कोणत्याही ऐर्यागरै्या
राजकीय गोष्टीशी तो जोडला जाऊ शकतो. पण जसे “सुधारणा” ही उपयोगी आहे असे म्हणणे
हे मूखर्पणाचे असते (ती सुधारणा कोणती आहे यावर ते अवलबंून असते), तसे
पारदशर्कतेबद्दल सवर्साधारण पातळीवर बोलल्याने फार काही साधले जात नाही. एखाद्या गोष्टी
बाबतीत जनसुनवाई घेणे नाहीतर पोलीस जी चौकशी करतात ती व्हीिडयो टेप करणे अशा
सवर्च गोष्टींना “पारदशर्कता" असे म्हणता येते –- इतक्या व्यापक पद्धतीने शब्द वापरून
फारसा उपयोग होत नाही.

सवर्साधारणपणे, तुम्हाला कोणी “सुधारणा” आिण “पारदशर्कता” हे शब्द गळी उतरवायचा
पर्यत्न करत असेल तर जरा सावध असलेलेच बर.े सवर्साधारणपणे, सावध असायलाच
पािहजे. पण िवशेषत: पर्ितगामी राजकीय चळवळींचा हा इितहास आहे की त्या चांगले शब्द
पांघरून येतात. 20 व्या शतकातील "चांगले शासन" (गुड गव्हनर्न्स ऊफर्  गू-गू) ही चळवळ
घ्या. पर्िसद्ध पर्मुख फाउंडेशन्सकडून आिथर्क साहाय्य घेणार्या या चळवळीचा दावा होता की
ते नागरी लोकशाहीला अडसर असणारा भर्ष्टाचार आिण राजकीय यतंर्णा िनपटून काढतील.
त्याऐवजी या सुधारणांनी लोकशाहीचीच गळचेपी केली आिण डावे लोकपर्ितिनधी िनवडून येऊ
लागले होते त्याची ही पर्ितिकर्या होती.

या गू-गू सुधारकांनी िनवडणकुा वेगवेगळ्या वषार्ंत हलवल्या. त्यांचा असा दावा होता की राष्टर् ीय
राजकारणापासून शहराचे राजकारण वेगळे करण्याची गरज आहे पण याचा पर्त्यक्ष पिरणाम फक्त
मतदान कमी होण्यात झाला. त्यांनी राजकारण्यांना पगार देण्याचे थांबवले. वरकरणी हे
करण्यामागे भर्ष्टाचार कमी करणे हा हेतू होता. पण यामध्ये झाले असे की जे पसेैवाले होते तेच
िनवडणूक लढवू शकतील अशी सोय झाली. त्यानी िनवडणकुा या पक्षिनरपेक्ष केल्या. त्याचे
तथाकिथत कारण असे होते की शहरांतील िनवडणकुा या स्थािनक समस्येभोवती असतात
आिण राष्टर् ीय पक्षांच्या राजकारणासाठी नाहीत पण त्याचा पिरणाम एवढाच झाला की फक्त
नावांच्या ओळखीचे वजन वाढले व कोणता उमेदवार त्यांच्या बाजूचा आहे हे ठरवणे
मतदात्यांना कठीण झाले. आिण त्यांनी नगराध्यक्षांचे पद काढून टाकले व त्याऐवजी िनवडून न
िदलेले शहर व्यवस्थापक नेमले त्यामुळे बदल घडवण्यासाठी िनवडणकुीत यश िमळणे पुरसेे
रािहले नाही.1

अथार्त पारदशर्कतेसाठीची आधुिनक चळवळ ही जुन्या चांगले शासन चळवळीपेक्षा वेगळी आहे.
पण तो िकस्सा एक गोष्ट चांगल्या पर्कार ेदाखवतो की आपल्याला दयाळू ना नफा संस्थानी
देऊ केलेल्या मदतीबद्दल साशकं रािहले पािहजे. मी पारदशर्कतेबद्दलच्या एका िविशष्ट
पर्कारच्या िवचाराबद्दल आिण ते कसे फसू शकते याबद्दल बोलू इिच्छतो आहे. त्याची सुरवात
होते अशा गोष्टीपासून होते की िजच्याशी असहमत होणे कठीण असते.
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दस्तऐवज लोकांना उपलब्ध करणदस्तऐवज लोकांना उपलब्ध करणेे

आधुिनक समाज हा नोकरशाह्यांनी बनलेला असतो आिण नोकरशाह्या कागदांवर चालतात –
मेमो, अहवाल, िटपणे, फॉम्सर्, फायली. हे अतंगर्त दस्तऐवज लोकांना खलेु करणे हे
साहिजकच चांगलेच वाटते, आिण खरचे, हे दस्तऐवज पर्कािशत केल्याने बर्याच चांगल्या गोष्टी
झाल्या आहेत. उदाहरणाथर् नॅशनल िसक्यिुरटी आकार्इव्हच्या फर्ीडम ऑफ इन्फमेर्शन अ◌ॅक्ट
(एफोआयए) या मािहती अिधकार कायद्याखालच्या अजार्ंमुळे सरकारची जगभरची कृष्णकृत्ये
उघडकीस आली. तसेच कालर् मालामुद आिण त्याचे अथक स्कॅिनगं, यामुळे कायद्यांपासून ते
िचतर्िफतींपयर्ंत अनेक सरकारी दस्तऐवजांचा अनेक टेराबाईट डाटा सवार्ंसाठी इटंरनेटवर
मोफत उपलब्ध झाला आहे.

िकती लोक “सरकारी दस्तऐवज वेब वर पर्कािशत करणे" ही कृती त्यांच्या राजकीय
अगर्कर्मांमध्ये वरच्या कर्माकांवर ठेवतील याची शकंा आहे, पण हा बर्यापकैी स्वस्त असा
पर्कल्प आहे (गठ्ठेच्या गठ्ठे घ्या अन स्कॅनरवर टाका) आिण त्याला वाईट बाजू अशीही फारशी
िदसत नाही. सवार्ंत मोठी समस्या -- गोपनीयता -- ितची काळजी घेतलीच गेली आहे.
अमेिरकेत एफओआयए आिण गोपनीयतेचा कायदा (पीए) लोकांच्या गोपनीयतेचा भगं न करता
मािहती कशी उघड करायची याबद्दल बर्या पकैी स्पष्ट अशी मागर्दशर्क तत्वे घालून देतात

सरकारी दस्तऐवज वेब वर टाकण्यापेक्षाही मोठ्या कंपन्या आिण ना नफा संस्था यांचे अहवाल
उपलब्ध केले तर कदािचत ते जास्त उपयोगी ठरण्याची शक्यता आहे. बर्याचशा राजकीय
घडामोडी या अिधकृत सरकारी कामकाजाच्या बाहेर घडत असतात आिण त्यामुळे
एफओआयए कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर असतात. पण या सार्या गोष्टी पारदशर्कता
कायर्कत्यार्ंच्या नजरचे्या कके्षबाहेरच असतात, सरकारकडून करोडो रुपये िमळवणार्या
महापर्चंड कंपन्यांचा कारभार मातर् अभेद्य गुप्ततेत बदं राहतो.

लोकांसाठी डाटाबलोकांसाठी डाटाबेसे िनमार्ण करणस िनमार्ण करणेे

बरचेसे धोरणाच्या संदभार्तले पर्श्न हे स्पधार्त्मक िहतसंबधंांच्या लढाईचे असतात -- मोटार
चालकांना वळणावर वळताना उलटून त्यांना ठार करणार्या मोटारी नको असतात पण मोटार
कंपन्यांना तशाच गाड्या िवकायच्या असतात. जर तुम्ही कॉगर्ेसचे सदस्य असाल तर कोणते
स्वीकारायचे हा पर्श्न ठरवायला जड जातो. एका बाजूला असतात तुमचे मतदाते, त्यांनी
तुम्हाला िनवडून िदलेले असते. दसुर्या बाजूला असतात मोठ्या कंपन्या ज्या तुमच्या पुन्हा
िनवडून येण्याच्या मोिहमेसाठी पसेै देणार असतात. खरचे, तुम्ही कोणाही एकाला फार जास्त
दखुवू शकत नाही.

म्हणून कॉगर्ेसचा कल तडजोडीचा मागर् काढण्याकडे असतो. असेच काहीसे झालेले आढळते,
उदाहरणाथर् टर् ासपोटेर्शन रीकॉल एनहान्समेंट, आकाउंटेिबलीटी अ◌ॅ◌ेन्ड डॉक्यमुेंटेशन
(टीआरइएडी) अ◌ॅ◌ाक्ट बद्दल. सुरिक्षत गाड्या मागण्या ऐवजी कॉगर्ेसने कंपन्यांकडे मागणी
केली की त्यांच्या गाड्या वळणावर उलटण्याची िकती शक्यता आहे ते त्यांनी जाहीर करावे.
पारदशर्कतेचा पुन्हा एकदा जय झाला!
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िकंवा जास्त पर्िसद्ध उदाहरण घ्यायचे तर, राजकारण्यांनी कोट्यावधी रुपये मोठ्या
कंपन्यांकडून घेतले याचा लोकांना वॉटरगेट नतंर राग आला होता. पण दसुर्या बाजूला
कंपन्यांना राजकारण्यांना पसेै देऊन कायर्भाग साधणे आवडत होते. त्यामुळे ही पद्धतच बदं
करायच्या ऐवजी, कॉगर्ेसने एवढेच बधंन घातले की राजकारण्यांनी त्यांना कोणी िकती पसेै िदले
याची नीट नोंद करून त्याचा अहवाल फाइल करून लोकांच्या तपासण्यासाठी तयार ठेवायचा.

मला या अशा कृती हास्यास्पद वाटतात. जेव्हा तुम्ही एखादे िनयतंर्क खाते िनमार्ण करता तेव्हा
तुम्ही काही लोकांना कामाला लावता ज्यांचे ती अडचण सोडवणे हे काम असते. कोण कायदा
मोडत आहे याचा तपास करण्याची व कायदा मोडणार्याला िशक्षा देण्याची सत्ता त्यांच्या हाती
िदलेली असते. या उलट, पारदशर्कता शासनाचे असलेले हे काम सामान्य नागिरकांवर टाकते.
या नागिरकाला अशा गोष्टींचा सिवस्तर तपास करायची उसंतही नसते आिण क्षमताही नसते,
त्यावर काही िनणर्य घेऊन कृती करणे तर सोडाच. हा सगळा फासर् आहे. त्यांना पािठंबा
देणार्या मोठ्या कंपन्यांना न दखुवता या ज्वलतं पर्श्नावर काहीतरी ठोस केल्यासारखे
दाखवण्यासाठी कॉगर्ेसला उपयोगी पडणारा फासर्.

लोकांसाठी डाटाबलोकांसाठी डाटाबेसेचा अथसचा अथर्र् लावण लावणेे

या िठकाणी ततंर्ज्ञांचा पर्वेश होतो. ते म्हणतात , “लोकांसाठी ते खूप कठीण आहे का?". ते
म्हणतात, "आम्हाला मािहत आहे त्याच्यावरचा उपाय.” असे म्हणून ते डाटाबेस कॉपी करतात
आिण लोकांना उपलब्ध करून देतात -- त्याची थोडक्यात आकडेवारी देतात, त्याच्या
भोवती संुदर िचतर्े टाकतात आिण मािहती शोधण्याची आिण दाखवण्याची छान आकषर्क सोय
करून देतात. आता चौकस नागिरक नुसते ऑनलाईन जाऊन पाहू शकतात की त्यांच्या
राजकारण्यांना पसेै कोण पुरवत आहे आिण त्यांच्या मोटारी िकती धोकादायक आहेत.

अितिवद्वानांना हे अितशय आवडते. िनयतंर्णिवरोधी, सरकारिवरोधी अितरकेी झटक्यातून
नुकतेच सावरता सावरता आता त्यांना शासनाबद्दल भरवसा रािहलेला नसतो. “आमचा
िनयतंर्ण करणार्यांवर िवश्वास नाही,” ते म्हणतात. “आम्हाला डाटा स्वतःला तपासता आला
पािहजे.” असे िदसते की ततंर्ज्ञान यावर सवार्ंत योग्य असे उत्तर देते. फक्त सार ेऑनलाईन
टाका – कोणावरही िवश्वास न ठेवता, लोक स्वतःच डाटाची छाननी करतील.

फक्त एकच समस्या आहे: जर तुम्ही िनयतंर्ण करणार्यां वर िवश्वास ठेवत नाही, तर तुम्हाला
असे का वाटते की त्या डाटावर िवश्वास ठेवता येईल?

डाटाबेस िनमार्ण करण्यामागची अडचण ही नाहीय की ते वाचायला कठीण जातात. तपासणी
आिण अमंलबजावणीचा अभाव ही अडचण आहे. वेबसाइट्स याबाबत काहीच मदत करत
नाहीत. हे डाटाबेस तपासण्याचे काम कुणाकडेच नसल्यामुळे या सार्यासाठी पारदशर्क
डाटाबेसमध्ये सांिगतलेल्या बर्याचशा गोष्टी या चक्क खोट्या असतात. काहीवेळा तर त्या
धडधडीत खोट्या असतात. म्हणजे काही कारखाने दोन नोंदवह्या ठेवतात, एकात पर्त्यक्ष
झालेल्या अपघातांची अचूक नोंद असते आिण सरकारला दाखवायच्या दसुर्या वहीत त्यापकैी
फक्त 10% अपघात नोंदवलेले असतात.2 पण काही वेळा छुप्या व िदशाभूल करणार्या असू
शकतात: म्हणजे फॉमर् चुकीचा फाईल करणे, िकंवा चुकीचे भरणे िकंवा गुन्हा अशा रीतीने

पिरिशष्ट : पारदशपिरिशष्ट : पारदशर्र्कता कधी उपयोगी असतकता कधी उपयोगी असतेे??
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नोंदवणे की तो फॉमर्चा भागच होत नाही. असे डाटाबेस वाचायला सोपे केले जातात म्हणजे
तेव्हा थापा वाचायला सोप्या केल्या जातात इतकेच.

तीन उदाहरणे

• कॉगर्ेसची कायर्वाही लोकांना खलुी आहे असे समजले जाते पण तुम्ही जेव्हा गृहाच्या
कामकाजाच्या जागी गेलात िकंवा (ते काय उद्योग करतात हे एखाद्या पारदशर्क
साइटवर जावून तुम्ही पािहलेत) तर तुम्हाला असा भास होईल की ते आपला सारा
वेळ हे पोस्ट ऑिफसांचे नामकरण करण्यात घालवतात. सार ेखर ेकाम हे आणीबाणी
िकंवा अपवादात्मक पिरिस्थतीत वापरायच्या िनयमांमाफर् त होते िकंवा वरवर
िनरुपदर्वी वाटत असलेल्या िबलांमधील उपकलमांमाफर् त होते. (बॅका वाचवण्यासाठी
पास केलेली बेल-आऊट कलमे ही पॉल वेलस्टोन मेंटल हेल्थ अ◌ॅक्ट या
मानिसक आरोग्याच्या िबलामध्ये टाकली होती.) त्यांच्या स्पीगेल आिण गर्ाउ ने
पर्कािशत केलेल्या "िद गर्ेट िडरजेमेंट"मध्ये मॅट ताइब्बी ही गोष्ट सांगतात.

• या पकैी बर्याचशा साइट तुमचे िनवडलेले अिधकारी कोण आहेत हे सांगतात. पण
त्या िनवडलेल्या अिधकार्यांचा खरचे िकतीसा पर्भाव असतो? 40 वषेर् न्यू यॉकर्
मधील लोकांना वाटायचे की त्यांनी िनवडून िदलेले अिधकारी -- त्यांच्या शहराचे
लोकपर्ितनीधी, त्यांचे नगराध्यक्ष, त्यांचा गव्हनर्र इ. -- त्यांचे शासन चालवतात.
पण रॉबटर् कारो यांनी िव्हटेंजने पर्कािशत केलेल्या त्यांच्या "पॉवर बर्ोकर" या
पुस्तकात उघड केले आहे की सार्यांचा हा समज चुकीचा होता. न्यूयॉकर्  मध्ये
सत्तेवर एकाच माणसाचे िनयतंर्ण होते, एक असा माणूस जो जेव्हा जेव्हा
िनवडणकुीसाठी उभा रािहला त्या त्या वेळी तो हरला होता, एक असा माणूस जो हे
सवर् चालवत असेल असे कधी कुणाला वाटलेच नाही: तो होता पाक्सर् किमशनर -
रॉबटर् मोजेस.

• तुमच्या लोकपर्ितिनधीला आिथर्क साहाय्य कोण करते ते इटंरनेटवरच्या अनेक
साइट्स आपल्याला सांगतात. पण ही उघड केली गेलेली मािहती ही िहमनगाचे टोक
असते. केन िसल्वरस्टाईन यांनी त्यांच्या "हापर्र"साठी िलिहलेल्या लेखमािलकेत
दाखवून िदले आहे त्यापर्माणे (यातील काही भाग त्यांच्या रनॅ्डम हाऊसने पर्कािशत
केलेल्या "तुकर् मेिनस्कॅम"मध्ये समािवष्ट केलेला आहे), कॉगर्ेसचे सदस्य बनणे म्हणजे
वरकमाई करण्याचे असंख्य मागर्, ते कुठून येतात ते लपवता येते..

पारदशर्कतेचे चाहते या गोष्टी टाळतात. “ठीक आहे,” ते म्हणतात, “पण काही डाटा तरी
अगदी ततंोततं खरा असेल. आिण नसला तर लोक खोटे कसे बोलतात त्यातूनही आपल्याला
मािहती िमळेलच ना?" कदािचत हे खरहेी असेल, पण िवचार केला तर असे एखादे चांगले
उदाहरण काही नजरसेमोर येत नाही. (खर ेतर पारदशर्कतेच्या कामाने जास्त पारदशर्कता
आणणे हा अपवाद सोडला तर इतर काही गोष्टी साध्य केल्या आहेत याचे एकही चांगले
उदाहरण सापडत नाही) पण पर्त्येक गोष्टीसाठी काहीएक िकंमत द्यावी लागते.
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पारदशर्कतेच्या पर्कल्पांसाठी जगभर कोट्यावधी डॉलसर् िदले गेले आहेत. हा पसैा आकाशातून
येत नाही. मुद्दा हा नाही की अिजबात पारदशर्कता नसण्यापेक्षा थोडी पारदशर्कता चांगली. मुद्दा
हा आहे की ही सवर् संसाधने पारदशर्कतेवर खचर् करणे हे ती खचर् करण्याचा सवार्त उत्तम मागर्
आहे का, आिण इतर एखाद्या िठकाणी खचर् करणे जास्त पिरणामकारक झाले असते का.

मला असे वाटते की ते जास्त पिरणामकारक झाले असते. हे सवर् पसेै फक्त सरळ उत्तर िमळावे
एवढ्यासाठीच खचर् केले गेलेत त्याबाबत काही करण्यासाठी नाही. अमंलबजावणीची क्षमता
नसेल तर सवार्त जास्त सहज वाचण्यासारखा डाटाबेस देखील फारसे काही साध्य करू शकत
नाही, जरी तो अगदी ततंोततं खरा असला तरीसुद्धा. तर लोक ऑन लाइन जातात आिण
पाहतात की सवर् मोटारी धोकादायक आहेत आिण सवर् राजकारणी हे भ्र्ष्टाचारी असतात. याचे
लोकांनी काय करायचे?

खर ेआहे कदािचत ते थोडाफार बदल करू शकतात –- ही राजकारणी व्यक्ती त्या दसुरीपेक्षा
थोडे कमी पसेै घेते म्हणून मी ितला मत देणार आहे (पण कदािचत ती जास्त चांगले खोटे
बोलत असेल आिण ती ितचे वरचे पसेै पीएसी िकंवा फाऊंडेशनस िकंवा लॉबीस्ट यांच्या
माध्यमातून घेत असेल) -- पण सरकार करू शकते तसे ते मोठे पर्श्न सोडवू शकत नाहीत:
एखादी वेबसाईट वाचणार ेमूठभर लोक िमळून मोटार कंपन्याना सुरिक्षत मोटारी बनवायला भाग
पाडू शकत नाहीत. तुम्ही खरा पर्श्न सोडवायला काहीच केले नाही; तुम्ही सगळे िनराशाजनक
आहे असे भासवलेत: सवर् राजकारणी भर्ष्टाचारी असतात, सवर् मोटारी धोकादायक असतात.
तुम्ही काय करू शकता?

एक पयार्यएक पयार्य

िवरोधाभास हा आहे की इटंरनेटच तुम्हाला काही तरी करू देण्याचीही सोय करते. लोकांचे गट
बांधणे आिण काहीतरी समान उिद्दष्ट योजून एकतर् काम करणे हे इटंरनेटने खूप सोपे केले आहे,
आधी कधी नव्हते एवढे सोपे केले आहे. आिण खरी राजकीय पर्गती लोकांच्या एकतर् येण्यातून
होते, वेबसाईटवर डाटाचे िवश्लेषण करून नाही.

आजपयर्ंत आपण बाळपावलांनी चालत आहोत -- लोक इतर िठकाणी जे पाहातात ते कॉपी
करतात आिण त्याचा उपयोग राजकारणामध्ये करण्याचा पर्यत्न करतात. "िवकी" सारख्या
गोष्टी चांगले काम करत आहेत म्हणून तुम्ही राजकीय िवकी उभे करता. सगळ्यांनाच सामािजक
नेटवक्सर् आवडतात. म्हणून तुम्ही राजकीय सामािजक नेटवकर्  उभे करता. पण ही हत्यारे
कामाला आली कारण ती त्यांच्या मूळ िठकाणी िविशष्ट पर्श्न सोडवण्याचा पर्यत्न करत होती,
ती काही जाद ूनव्हती. राजकारणात पर्गती करण्यासाठी आपण राजकारणातले पर्श्न कसे
सोडवू शकू याबद्दल नीट िवचार करणे सवार्ंत चांगले, इतर के्षतर्ातती उपयोगी पडली म्हणून
ततंर्ज्ञानांची नक्कल करण्याने नाही.

डाटाचे िवश्लेषण हा त्याचा एक भाग असू शकेल पण एका मोठ्या िचतर्ाचा भाग म्हणून. कल्पना
करा की काही लोक एकतर् येऊन त्यांना जवळचा वाटणारा एखादा पर्श्न, समजा अन्न सुरक्षा,
सोडवायचा पर्यत्न करत आहेत. तुमच्याकडे ततंर्ज्ञ सुरके्षसंबधंीची कामिगरी तपासत असतील,
बातमीदार फोन करत असतील आिण लपून छपून तपास करत असतील, वकील दस्तऐवज
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िमळावेत म्हणून नोिटसा काढत असतील आिण खटले भरत असतील, राजकीय संघटक
पर्कल्पासाठी पािठंबा िमळवत असतील आिण स्वयसेंवकांचे संयोजन करतअसतील, कॉगर्ेसचे
सदस्य तुमच्या पर्श्नासाठी सुनावण्यांचे आयोजन करत असतील आिण तुम्ही उघडकीस
आणलेल्या पर्श्नांबद्दल कायदे बनवत असतील आिण, अथार्तच, ब्लॉगसर् आिण लेखक गोष्टी
जसजशा घडत जातील तसतशा त्या गोष्टी लोकांपयर्ंत पोचवत असतील.

कल्पना करा: शोधकायर् करणारा एक संच, एखादा पर्श्न अगंावर घेत आहे, सत्य बाहेर काढत
आहे, आिण सुधारणांसाठी दबाव िनमार्ण करत आहे. ते अथार्तच ततंर्ज्ञानाचा वापर करतीलच,
पण ते राजकारण आिण कायदा यांचादेखील देखील वापर करतील. पारदशर्कतेचा कायदा
जास्तीत जास्त काय करू शकेल, आणखी एक डाटाबेस तुम्हाला तपासायला िमळेल. पण
एखादा खटला (िकंवा कॉगर्ेससमोरची चौकशी)? तुम्हाला सगळा डाटा िमळवण्यासाठी
कायदेशीर नोटीस देता येईल, त्यामागच्या सर्ोत नोंदी मागता येतील, त्या सगळ्याचा काय अथर्
आहे याबद्दल लोकांची शपथेखाली तपासणी करता येईल. तुम्हाला कधीतरी काय लागू शकेल
याचा अदंाज करत बसण्याऐवजी तुम्हाला ज्याची गरज आहे तेच नेमके मागता येईल.

इथे डाटा िवश्लेषण खरोखर उपयोगी पडू शकते. यादृिच्छक रीतीने इटंरनेटवर भटकणार्या
लोकांना िनिश्चत उत्तर ेदेण्यासाठी नाही, तर त्यातील िवसंगत्या, आकृतीबधं िकंवा जे पर्श्न
इतरजण उचलू शकतील आिण तपासू शकतील असे पर्श्न यांचा शोध घेण्यासाठी. अिंतम
उत्पादने िनमार्ण करण्यासाठी नव्हे, तर शोध पर्िकर्या पुढे नेण्यासाठी.

परतंु हे तेव्हाच होऊ शकेल जेव्हा या शोध संचाचे सदस्य इतरांबरोबर सहकायर् करतील. ते
त्यांचे लक्ष्य पूणर् करण्यासाठी जे काही करावे लागेल ते करतील, आिण "ततंर्ज्ञान" आिण
"पतर्कािरता" आिण "राजकारण" अशा कृितर्म कप्प्यांमध्ये अडकून राहणार नाहीत.

सध्या, ततंर्ज्ञांचा असा आगर्ह असतो की ते कोणत्याही िवषयावरील डाटा शोधण्यासाठी सवर्
पर्कारच्या व्यक्तींसाठी एक िनरपेक्ष प्लॅटफॉमर् तयार करीत आहेत. पतर्कारांचा असा आगर्ह
असतो की ते घडामोडींचे वस्तुिनष्ठ िनरीक्षक आहेत. आिण राजकारणी लोक गृहीत धरतात
त्यांना सारी उत्तर ेआधीच मािहत आहेत आिण आणखी नव्या पर्श्नांचा पाठपुरावा करण्याची
आवश्यकता नाही. ते सवर्जण स्वत: च्या कप्प्यापुरता िवचार करतात, म्हणून त्यांना मोठे िचतर्
िदसूच शकत नाही.

मी तरी नक्कीच करायचो. मला या िवषयांबद्दल कळकळ आहे -- मला राजकारण्यांनी
भर्ष्टाचार करू नये असे वाटते, मोटारीमुळे लोकांनी मरू नये असे वाटते -- आिण एक ततंर्ज्ञ
म्हणून मला या पर्श्नांवर तोडगा काढायला अगदीच आवडेल. म्हणूनच मीही पारदशर्कतेच्या
आश्वासनामागे वाहत गेलो. मला असे वाटू लागले की ज्या गोष्टी मी चांगल्या करू शकतो त्या
गोष्टी जर मी करत रािहलो – जसे की कोड िलिहणे, डाटाबेस तपासणे --- तर मी जग बदलू
शकतो.

पण असे होत नाही. डाटाबेस ऑनलाइन ठेवणे म्हणजे काही रामबाण नव्हे, पारदशर्कता हा
शब्द कानाला गोड लागत असला तरी. पण स्वतःला फसवणे सोपे होते. मला फक्त एवढेच
करायचे होते की गोष्टी ऑनलाइन ठेवत जायच्या आिण कोणीतरी कुठेतरी त्याचा कधीतरी
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उपयोग करणार होते. ततंर्ज्ञ शेवटी हेच तर करतात, बरोबर ना? वल्डर् वाइड वेब हे बातम्या
पर्कािशत करण्यासाठी िडझाइन केले गेलेले नाही -- ते शास्तर्ीय पर्काशने ते अश्लील
सािहत्यापयर्ंत सार्या गोष्टींना िनरपेक्षपणे जागा देणारा एक तटस्थ प्लॅटफॉमर् म्हणून िडझाइन
केले गेले होते.

राजकारण असे चालत नाही. कदािचत कोणे एके काळी न्यूयॉकर्  टाइम्सच्या पिहल्या पानावर
एखादी गोष्ट छापून आली तर ती दरुुस्त केली जाईल अशी खातर्ी असायची. परतंु ते िदवस
केव्हाच संपलेत. मािहती फुटणे ते तपासकाम ते उजेडात येणे ते बातमी िलिहली जाणे ते
सुधारणा होणे हा सरळ मागर् आता मोडकळीस आला आहे. ततंर्ज्ञ आता त्यांच्याकडच्या
गोष्टींसाठी पतर्कारांवर िवसंबून राहू शकत नाहीत; तर पतर्कार त्यांनी उजेडात आणलेल्या
समस्यांचे िनराकरण करण्यासाठी राजकारण्यांवर िवसंबून राहू शकत नाहीत. वेगवेगळ्या
िदशांनी जाणार ेहजारो लोका बदल घडवून आणू शकत नाहीत. एकाच ध्येयाने पर्ेिरत झालेले
अनेक लोक एकतर् आल्यावरच बदल होऊ शकतो. हे ततंर्ज्ञांना स्वतःने करणे कठीणच आहे.

परतंु जर त्यांनी त्याचा ध्येय म्हणून स्वीकार केला तर ते त्यांचे सवर् कौशल्य आिण हुशारी त्या
समस्येसाठी लावू शकतात. ज्या बदलांसाठी ते लढतील त्या लढ्यामुळे िकती लोकांच्या
जीवनात बदल झाला हे त्यांचे यशाचे माप बनेल, त्यांच्या संकेतस्थळाला िकती भेटी िदल्या हे
नव्हे. त्यांना हे कळेल की कोणत्या ततंर्ज्ञानामुळे फरक पडू शकतो आिण कोणते ततंर्ज्ञान हे
फक्त सुखलोलुपता भागवते. आिण मग ते पुनरावतर्न करू शकतात, सुधारणा करून व्याप्ती
वाढवत नेऊ शकतात.

पारदशर्कता ही एक शिक्तशाली गोष्ट असू शकते, परतंु एकटीने आिण स्वतःहून नाही. म्हणूनच
डाटा िमळवून तो ऑनलाइन टाकणे हेच फक्त आमचे काम आहे आिण तो कसा वापरावा हे
ठरिवणे इतर लोकांचे आहे असे म्हणून आपण आपली जबबदारी झटकणे थांबवावे. जगाचे
चांगले व्हावे यासाठी लढणे हे आपले काम आहे असे आपण ठरवूया. मला हे सार ेिवलक्षण
सामथ्यर् या कामी लागले तर फार फार आनदं होईल.
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कोड स्वराज ही आधुिनक काळातील नागरी पर्ितकाराच्या एका मोिहमेची गोष्ट आहे. गांधी
आिण गांधींच्या सत्यागर्हाच्या मोिहमांमुळे शासनाच्या देशातील नागिरकांच्या बरोबरच्या
व्यवहाराचे स्वरूपच बदलून गेले. त्या मोिहमेपासून पर्ेरणा घेऊन ही मोहीम उभा रािहली.
ज्ञान हे जागितक पातळीवर खलेु करणे, मािहतीचे लोकशाहीकरण आिण ज्ञानाची
वासाहितक मके्तदारी नष्ट करणे याचा ध्यास घेतलेले मालामुद आिण िपतर्ोदा गांधींची
मूल्ये आधुिनक काळाला लागू करतात आिण भारतामध्ये आिण जगभर बदल कसा घडू
शकेल याचा लक्षवेधक आराखडा सादर करतात.

डॉ. सॅम िपतर्ोदा, हे राजीव गांधी आिण मनमोहन िसंग या भारताच्या दोन पतंपर्धानांचे
सल्लागार होते. त्यांना कें दर्ीय मतं्र्याचा दजार् िमळाला होता. 1980 च्या दशकातील
भारतातील दरूसंचार कर्ांतीचे नेतृत्व केल्याचे शेर्य त्यांना िदले जाते. सॅम यांना 20 मानद
डॉक्टरटे पदव्या िमळाल्या आहेत. त्यांच्या नावे जगभरातील जवळ जवळ 100 पेटंट्स
आहेत. 1960 च्या दशकात त्यांनी पिहले िडिजटल पीबीएक्स िनमार्ण करण्याच्या
कामात मोठे योगदान िदले आहे. ते एका मागोमाग एक अनेक उद्योग उभे करणारे
उदोजकही आहेत व त्यांनी अमेिरकेत अनेक ततंर्वजै्ञािनक उद्योग स्थापन केले आहेत.

इटंरनेटवर चालणारे पिहले रिेडयो स्टेशन कालर् मालामुद यांनी सुरू केले. ते एक
अमेिरकेतील खलु्या शासनाच्या चळवळीचे एक संस्थापक व पथदशर्क आहेत असे मानले
जाते. कालर् हे पिब्लक.िरसोसर्.ओआरजी ही िवनाफायदा संस्था चालवतात. त्यांनी
सरकारी मािहती देणारी लक्षावधी पाने मोफत आिण िनबर्ंधांिशवाय ऑनलाइन उपलब्ध
करून िदली आहेत. यात भारतातील 19,000 मानकांचाही समावेश आहे. त्यांनी या
अगोदर आठ पुस्तकांचे लेखन केले आहे.

कोणचेही हक्क राखून ठेवलेले नाहीत
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